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Doğa sevdalısı Abdullah Karataş

ALLAH ÖMÜR VERDiKÇE

AĞAÇ DiKECEĞiM

Sarıkaya’nın doğa dostu, hayırsever
isimlerinden Abdullah Karataş, 11 Kasım
2020’de düzenlenen Geleceğe Nefes Ol
kampanyası dahilinde 5 bin fidanı toprakla
buluşturdu. Sarıkaya’da 40 yıldır esnaflık

yapan Abdullah Karataş, 2000 yılından bu
tarafa 200 bin ağaç dikti. Doğa sevdalısı
olan Karataş, insanlara faydalı olabilmek için
hayır işleri yaptığını ve bunu Allah rızası için
yerine getirdiğini söyledi. >>> 2'DE

BU KADAR KOLAY

OLMAMALI!

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde

Sürecin görünmez

bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşunun
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde avcılar tarafından vurulduğu iddia edildi.

DEVLET İNCELEME YAPTI

kahramanları Veterinerler...

Yozgat Çamlık
Gazetesi’nde
veterinerlik
konuşuldu.
Veteriner hekimlerin
ziyaretinde veteriner
hekimlerin pandemi
sürecindeki
üstün gayret ve
çalışmalarının yanı

sıra, çiçeği burnunda
fakültelerden olan
Veteriner Fakültesi
de konuşuldu. Yozgat
Veteriner Hekimler
Odası Başkanı Faruk
Anteplioğlu, Yozgat
Bozok Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr.

Zafer Gönülalan,
Sorgun İlçe Tarım
ve Orman Müdürü
Yusuf Canbolat,
Veteriner Hekimler
Tuna Arslan ile Fatih
Aydın, gazetemize
nezaket ziyareti
gerçekleştirdi.
>>> 2'DE

Yozgat’a

vefa

Yozgat’ın yetiştirdiği genç
değerlerden Kutlu Sesleniş
Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
ve Kutlu Sesleniş Dergisi

Toy kuşunun Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde avcılar
tarafından vurulduğu iddia edildiği yer.

Yazarı Sezer Yozgat’a, Mamak
Ülkü Ocakları Başkanı Aytaç
Boduroğlu’ndan anlamlı plaket.
>>> 2. SAYFADA

Koronaya
Yakalandı

Yozgat’ta covid19 salgını giderek
yayılmaya devam ediyor. Makammevki dinlemeden toplumun her
kesimine sirayet eden hastalık Bozok
Üniversitesi’nin tanınan akademisyenini
de etkisi altına aldı. >>> 7'DE

Ancak dün sabah saatlerinde Yozgat
Avcılar, Atıcılar, Balıkçılar Derneği Başkanı
Metin Ekinci de toy kuşunun vurulduğu
iddiası üzerine bölgeye gittiklerini
ama kuşun vurulduğuna dair hiçbir ize
rastlamadıklarını söyledi.
Üç jandarma ekibi, avcı dernekleri
ile avcılar kuşun vurulduğunu iddia eden
şahsın söylediği koordinatlara gittiler ama
bir şey bulunamadı.
Şimdi de o şahıs, ‘Yozgat’ta vurulmadı,
başka yerde vurulmuş olabilir gibi’
söylemlerde bulundu. Devlet bu konu
hakkında gerekli incelemeleri yaptı. Ancak
Yozgat’ın adı yine olumsuz bir şekilde
gündeme geldi. >>> 3. SAYFADA

Yozgat’ın hayırseveri:

Bilal Şahin
Yozgat’ın hayırsever iş insanı
Bilal Şahin, özellikle eğitim ve
sağlık noktasında memleketine
yaptığı hizmetlerle vatandaşın
takdirini topluyor.
Şahin, son olarak Yozgat
Bozok Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’ne destekte
bulundu. >> 4'TE

İhmal etmiyor
İlçe ve köy ziyaretlerinde Şehit yakınlarını
ziyaret etmeyi de ihmal etmeyen Vali Polat’ın
son durağı Şırnak Uludere ilçesinde 1996
yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen
çatışmada şehit olan Jandarma Er Murat Karataş'ın
İnceçayır köyünde oturan ailesi oldu. >> 3'TE
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Doğa sevdalısı Abdullah Karataş

ALLAH ÖMÜR VERDİKÇE AĞAÇ DİKECEĞİM

Sarıkaya’nın doğa dostu,
hayırsever isimlerinden Abdullah
Karataş, 11 Kasım 2020’de
düzenlenen Geleceğe Nefes Ol
kampanyası dahilinde 5 bin fidanı
toprakla buluşturdu. Sarıkaya’da
40 yıldır esnaflık yapan Abdullah
Karataş, 2000 yılından bu tarafa
200 bin ağaç dikti. Doğa sevdalısı
olan Karataş, insanlara faydalı
olabilmek için hayır işleri yaptığını
ve bunu Allah rızası için yerine
getirdiğini söyledi. Karataş, Allah
ömür verdikçe ağaç dikmeye,
çeşme yaptırmaya ve buna benzer
hayır işlerine devam edeceğini dile
getirdi.
HEM VATANDAŞA
HEM KURUMLARA
Karataş, 5 bin fidanın bir kısmını
vatandaşa bir kısmını da
Sarıkaya’da bulunan kurumlara
hibe etti. Yeliş aşığı ve doğa
dostu olan Karataş, “Karayakup,

Kürkçü Köyü’nde fidanlarımızı
toprakla buluşturduk. Azapbaşlı
İlkokulu’na 150, Sarıkaya Namık
Kemal İlkokulu’na 70 tane, Sarıkaya
İlçe Jandarma Komutanlığı’na 60,
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne de bir
miktar çam fidanı bağışladık. Biz
istiyoruz ki her yer yemyeşil olsun.
Geleceğimiz nefes alsın” şeklinde
konuştu.
BELEDİYEYE 1000 AĞAÇ
Karataş, Sarıkaya Belediyesine
900 adet top akasya, 100 adet
ıhlamurdan oluşan toplam bin adet
fidanı geleceğe nefes kampanyası
kapsamında hediye ettiğini söyledi.
Fidanların ayın 20’sinden sonra
dikimini gerçekleştireceklerini
anlatan Karataş, “Bu anlamlı günde
tüm hemşerilerine ve Sarıkaya
Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e
katkılarından ötürü teşekkür
ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Sürecin görünmez

kahramanları Veterinerler...

Yozgat’a vefa
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Büzgülü süs

Dar uzun ve
hafif yarış
kayığı

Gönülalan, fakültenin son durumu
hakkında bilgi verdi.
Veteriner Hekimler Odası Başkanı
Faruk Anteplioğlu da pandemi
sürecinde veteriner hekimlerin
görünmez kahramanlar olarak dur
durak bilmeden çalıştığını hatırlattı.
Bu süreçte her köye ulaşıldığını
vurgulayan Anteplioğlu, korona virüse
yabancı olmadıklarını ve mücadele
konusunda da tüm veteriner
hekimlerin fedakarca çalıştığını dile
getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Çamlık Gazetesi Yazıişleri
Müdürü Tarık Yılmaz, veteriner
hekimlerin çalışmalarını yakinen
takip ettiklerini belirterek, fedakarca
görevini ifa eden veteriner hekimlerin
her zaman yanlarında olmaya devam
edeceklerini ifade etti. Tarık YILMAZ
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örneği göstererek, bu güne
kadar yaptığı hizmetlerden
dolayı teşekkür etti.
Samimi bir ortamda
gerçekleşen buluşmada
Boduroğlu, Yozgat’a, bu güne
kadar davaya göstermiş olduğu
mensubiyet şuuru, adanmışlık
ve verdiği mücadeleden dolayı
teşekkür etti.
Yozgat’ın aynı zamanda
Mamak’ta semt ocak
başkanlığı da yaptığını
hatırlatarak, verilen hizmetlerin
ve mücadelenin hiçbir zaman
ocak çatısı altında boşa
gitmediğini dile getirdi.
Tarık YILMAZ
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Yozgat’ın yetiştirdiği genç
değerlerden Kutlu Sesleniş
Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
ve Kutlu Sesleniş Dergisi
Yazarı Sezer Yozgat’a, Mamak
Ülkü Ocakları Başkanı Aytaç
Boduroğlu’ndan anlamlı plaket.
Ülkü Ocakları Dergisinde,
Ülkü Ocakları Genel Merkezi
Resmi sitesinde ve Ortadoğu
Gazetesi’nde uzun yıllar
makaleler kaleme alan ve aynı
zamanda Mamak bölgesinin
eski semt ocak başkanlarından
olan Sezer Yozgat’ı makamında
konuk eden Mamak Ülkü
Ocakları Başkanı Aytaç
Boduroğlu, büyük bir vefa

Yozgat Çamlık Gazetesi’nde
veterinerlik konuşuldu. Veteriner
hekimlerin ziyaretinde veteriner
hekimlerin pandemi sürecindeki
üstün gayret ve çalışmalarının yanı
sıra, çiçeği burnunda fakültelerden
olan Veteriner Fakültesi de
konuşuldu.
Yozgat Veteriner Hekimler Odası
Başkanı Faruk Anteplioğlu, Yozgat
Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan,
Sorgun İlçe Tarım ve Orman
Müdürü Yusuf Canbolat, Veteriner
Hekimler Tuna Arslan ile Fatih
Aydın, gazetemize nezaket ziyareti
gerçekleştirdi.
Yazıişleri Müdürümüz Tarık
Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
ziyarette Bozok Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer
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Şehrimin karanlık reklamı!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

365 gün değil 365
yıl iyinin reklamını yaparsınız, 1 gün hatta 1
saat tüm emekleri alır
götürür.
Hiç yoktan sebepler, hatta çoğu zaman
aslı astarı olmayan
olaylar üzerinize yaftalanır.
Sonrasında aradan
bir asır geçecek, zaman olayları küllendirecek,

Ve yine sil baştan.
Yaşadığımız şehrin
böyle bir kaderi var
kıymetli hemşerilerim.
Mesleğim gereği
şehrin üzerine yaftalanmış olumsuzluklara
bir şekilde vakıf olabildiğimi düşünüyorum.
Ne acıdır ki, tüm
bunların başında “Atatürk’ün cezalandırdığı
şehir’ yalanı, iftirası,
yaftası geliyor ki,
Ne yaparsak yapalım, değil bir asır
bin asır geçse, zaman
zaman üstüne eklense silinecek gibi değil
böylesine karanlık reklamların.
Bunun gibi irili ufaklı, belki de Türkiye’de
her gün olağan şekilde
cereyan eden olumsuzluklardan bir tanesi

Yozgat’ta gerçekleştiğinde ya da gerçekleşmiş gibi gösterildiğinde
yer yerinden oynuyor.
Sanki Yozgat’ın
küçük kıyameti Allah
muhafaza.
Vurun abalıya misali.
Son olaydan bahsedeyim hemen size.
Akıllara zarar bir
olay. Sanki komplo, bir
şehre leke atalım da
nasıl olursa olsun türünden....
İsterseniz olayı
anlatan haberin bir
kısmını paylaşayım
sizinle:
- Anadolu'da nesli
tükendiği düşünülen,
22 gün önce Trabzon'da yorgun halde
bulunduktan sonra
bakımı yapılarak do-

ğaya salınan yakalı
toy kuşu; Yozgat'ta
vurulmuş halde ölü
bulundu. Türkiye'de
görüldükten sonra
sadece 600 kilometre
uçabilen kuş, uydu ve
radyo frekanslarıyla
takip ediliyordu.
Dünya Doğa ve
Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından
kırmızı listeye alınan,
Anadolu'da nesli tükendiği bilinen, en son
1912 yılında Kars'ta,
2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi
yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20
Ekim günü Akçaabat'ta
bitkin halde bulundu.
Yakalı toy kuşu, kedilere yem olmaktan
kurtarılarak kuş gözlemcileri aracılığıyla

Doğa Koruma ve Milli
Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim
edildi. Kazakistan'da
üretilip sırtında takip
cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen göç
yorgunu kuş, tedavi
edildikten sonra 14
gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya
salındı.
Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen
kuşun 4 gün boyunca
600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan
sinyal göndermesi
üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen
doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali
takip ederek yakalı
toy kuşunu Yozgat'ın
Sorgun ilçesinde av tü-

feğiyle vurulmuş halde
ölü olarak buldu.
Durum bundan ibaret efendim…
Trabzon’da nasıl
oluyorsa oluyor devletin yetkilileri kuşa sahip çıkamıyor bu zata
veriyor, o da besleyip,
iyileştirip salıyor ve o
kuş Yozgat’ta avcılar
tarafından vuruluyor.
Tüm avcıları bırakın
tüm Yozgat’ı zan altında bırakan hadise.
Tüm haber sitelerinde Yozgat’ta vuruldu, vurgusu ile çıkacak
bir haber.
Yazık gerçekten çok
yazık.
Bu mesleğin içinde
olan bizlere olduğu gibi
sosyal medyanın fahri
muhabiri vatandaşlara
da büyük iş düşüyor.

Aslı astarı olmayan
olayların peşine çok
çabuk gidiyor çok çabuk kanıyoruz.
Yaşadığımız şehri
yerden yere vurma
konusunda zerre tereddüt duymuyoruz.
Maalesef kendi içimizde de problemliyiz
bu tür konularda.
Sorunları sümenaltı edelim demiyorum
ancak kendi içimizde
çözülecek olanları elaleme reklam etmeyelim.
Sonra yalandan
olan da üzerimize yapışıyor essahtan olan
da.
Bir kuş düştü Yozgat’a gök yüzünden o
da aslı varsa, şimdi o
işi temizlemeye çalışıyoruz.

BU KADAR KOLAY

OLMAMALI!
Toy kuşunun Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde avcılar
tarafından vurulduğu iddia edildiği yer.
Her fırsatta Yozgat’ı ve Yozgat
adını karalama çalışmaları
devam ediyor. Son olarak ülke
gündemine yine olumsuz bir
haberle düştü Yozgat. Anadolu'da
nesli tükendiği düşünülen, 22
gün önce Trabzon'da yorgun
halde bulunduktan sonra bakımı
yapılarak doğaya salınan yakalı
toy kuşunun Yozgat’ın Sorgun
İlçesi’nde avcılar tarafından
vurulduğu iddia edildi.
DEVLET İNCELEME YAPTI
Ancak dün sabah saatlerinde
Yozgat Avcılar, Atıcılar, Balıkçılar
Derneği Başkanı Metin Ekinci de
toy kuşunun vurulduğu iddiası
üzerine bölgeye gittiklerini ama
kuşun vurulduğuna dair hiçbir
ize rastlamadıklarını söyledi. Üç
jandarma ekibi, avcı dernekleri
ile avcılar kuşun vurulduğunu
iddia eden şahsın söylediği
koordinatlara gittiler ama bir şey
bulunamadı. Şimdi de o şahıs,
‘Yozgat’ta vurulmadı, başka yerde
vurulmuş olabilir gibi’ söylemlerde
bulundu. Devlet bu konu hakkında
gerekli incelemeleri yaptı. Ancak
Yozgat’ın adı yine olumsuz bir
şekilde gündeme geldi.
AVCI BUNU YAPMAZ
Olayın asılsız olduğunu
düşünen Ekinci, Yozgat avcısının
nesli tükenmekte olan bir kuşu
asla vurmayacağını söyledi.

Ekinci, kuşu bulan şahsın kuşun
ölüsünü jandarmaya veya
orman müdürlüğüne neden
götürmediğinin sorgulanması
gerektiğini belirterek, “Yozgat’ı
karlamanın anlamı yok” dedi.
NE OLMUŞTU?
Dünya Doğa ve Doğal
Kaynakları Koruma Birliği
tarafından kırmızı listeye alınan,
Anadolu'da nesli tükendiği bilinen,
en son 1912 yılında Kars'ta, 2013
yılında da Konya'nın Karapınar
ilçesi yakınlarında rastlanılan
yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü
Akçaabat'ta bitkin halde bulundu.
Yakalı toy kuşu, kedilere yem
olmaktan kurtarılarak kuş
gözlemcileri aracılığıyla Doğa
Koruma ve Milli Parklar Şube
Müdürlüğü ekiplerine teslim
edildi. Kazakistan'da üretilip
sırtında takip cihazıyla doğaya
salındığı tespit edilen göç yorgunu
kuş, tedavi edildikten sonra 14
gün önce Gümüşhane'de yeniden
doğaya salındı. Uydu ve radyo
frekanslarıyla takip edilen kuşun
4 gün boyunca 600 kilometre
uzaklıkta sabit bir noktadan
sinyal göndermesi üzerine
harekete geçildi. Toy kuşunun
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde avcılar
tarafından vurularak öldürüldüğü
iddia edildi.
Tarık YILMAZ

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce
Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı
yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşunun Yozgat’ın
Sorgun İlçesi’nde avcılar tarafından vurulduğu iddia edildi.

VATANDAŞ NE DiYOR?
Her fırsatta Yozgat
karalanmaya çalışılıyor. Son
olarak nesli tükenmekte olan

İsmail
Altunok:
Bunun bu
şekilde olması
acı ve kötü
bir tesadüf. O
da Yozgat’ın
şansı diyelim.
Ama bu Yozgat
değil de Türkiye’nin neresinde olursa
olsun olabilirdi. Herkesin başına
gelebilecek bir olaydı. Ama maalesef
yine karalama çalışmaları başladı.
Bir kişinin yaptığını yine memleketin
geneline yaymaya çalışıyorlar. Bu
bir insanın suçu. Bunu memleketin
geneline yaymamak lazım.

Bilal Açıkgöz:
Kötüleyenler
utanmıyor ki
demek ki. Tek
kişi yüzünden
Yozgat
kötülenmemeli.

yakalı toy kuşunun Yozgat'ta
vurulmuş halde ölü bulunduğu
iddia edildi. Siz bu konu hakkında

ne düşünüyorsunuz? Sorusuna
vatandaşın verdiği cevaplar şöyle;
Murat KARATEKİN

Mert Pazar: Ben
öncelikle Yozgatlı
değilim. Bir kuş
türü olan yakalı toy
kuşu vurulmuş.
Bir kişinin yaptığı
şey yüzünden
tüm Yozgat suçlanmamalı. Bir kişi
yüzünden tüm Yozgat yanmamalı.
Tabi ki yanlış bir şey. Ülkemizde nadir
görülen hayvanların vurulması tabi ki
yanlış bir şey. Onlara sahip çıkmalıyız.

Musa Yaşar: Temizlik
yönünden iyi. Ama dengesiz
adamların olmadığı yer yok.
Her yerde çıkar. Bir kişi hata
yapıyorsa herkes mi yapıyor.

Cihat Katlan: Bilerek vurduklarını
zannetmiyorum. Bilerek vurdularsa
çok cahilce bir şey. Karalama
çalışmaları da Yozgat hakkında
devamlı yapılan şeyler.

Mahmut Şimşek: Avcıların dikkat
etmesi gerekiyor. Tarım ormanın
bu işlerde gerekli önlemlerin
alınması gerekiyor. Suçlanmamak
için önlem alınması gerekiyor.

Şehit ailelerini ihmal etmiyor
Yozgat Valisi Ziya Polat,
Yozgat’ı karış karış gezmeye
devam ediyor.
İlçe ve köy ziyaretlerinde
Şehit yakınlarını ziyaret etmeyi
de ihmal etmeyen Vali Polat’ın
son durağı Şırnak Uludere
ilçesinde 1996 yılında bölücü
terör örgütü mensupları ile
girilen çatışmada şehit olan
Jandarma Er Murat Karataş'ın
İnceçayır köyünde oturan
ailesi oldu.
Aileyi ziyaret eden Vali
Polat, şehidimize Allah'tan
rahmet ailesine baş sağlığı ve
sabır diledi. Eda DEMİREL
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ÖMER
TANSEL
Dağlık Karabağ
meselesi sebebiyle 7
Eylül’de Azerbaycan ve
Ermenistan arasında
başlayan savaş 11 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması
ile son bulmuş oldu.
Bu ateşkes anlaşmasının maddelerine
geçmeden evvel askeri
açıdan Azerbaycan
ordusunun Ermeni
güçlerine karşı sahada büyük bir başarı
elde ettiğini belirtme-

liyiz. Askeri alanda
kazanılan bu zafer
Azerbaycan açısından
diplomatik açıdan da
önemli kazanımlar elde
edilmesini sağlamış
oldu. Ateşkes anlaşması sonrasında Ermeni güçlerince 1992
savaşı sonrasında işgal
edilen 7 adet bölgenin
Azerbaycan’a iade edileceğinin kesinleşmesi
sonrasında Azerbaycan
işgal altındaki topraklarını yeniden kazanmış oldu.
Rus barış gücünün
sınır hattına yerleşmesi sonrasında bundan
sonraki süreçte Karabağ’daki statükonun Ruslar tarafından
korunacağı net bir
biçimde ortaya çıktı.
Ermenistan başbakanı
Paşinyan kendisi ve
hükümeti açısından
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Karabağ’da ateşkes sonrasında ne olacak?

kabul edilmesi zor olan
ateşkes anlaşmasını
imzalayarak Ermeni
güçlerinin tamamen
yok olmasının önüne
geçmiş oldu.
Laçin koridorunun
ve sınır hattının Rus
kontrolüne girmesi
Rusya’nın yeniden
askeri bir güç olarak
bölgeye dönmesi anlamına gelmektedir. Kanaatimce Ermenistan
ve Azerbaycan arasında kesin bir barış
anlaşması imzalanmadan Rusların bölgeden
ayrılması hayli uzak
bir ihtimal olarak kalacaktır.
Zira Rusya bölgeyi
zaten kendi arka bahçesi olarak görmekte
ve buna göre politika
geliştirmeye devam
etmektedir. Ateşkes
anlaşmasının bir diğer

önemli sonucu Nahçivan Özer bölgesi ile
Azerbaycan arasında
karayolu ağının inşa
edilmesi yoluyla bağlantı sağlanmasının
önünün açılmasıdır.
Bu yol üzerinden sivil
araçlar ve yük kamyonları gidebilecek
ve bu yolun güvenliğini Rus barış gücü
sağlayacaktır. Ateşkes
anlaşmasının sonuçlarına genel olarak
baktığımızda şu sonuçlara ulaşabiliriz:1)
Rusya çok önceden
hazırlamış olduğu belli
olan bir ateşkes anlaşmasını taraflara imzalatarak bölgesel oyun
kurucunun kendisi
olduğunu bir kez daha
göstermiştir. 2) Azerbaycan Türkiye’nin de
verdiği destekle işgal
altındaki topraklarını

kurtarmış ve bu açıdan
hedeflediği noktaya
ulaşmıştır. 3)Ermenistan çok daha ağır bir
askeri hezimetten kıl
payı kurtulmuş fakat
bununla birlikte Karabağ meselesinin bundan sonraki sürecinde
diplomasi dışında her
hangi bir seçeneğin olmadığı Ermenistan tarafından görülmüştür.
Dağlık Karabağ meselesinin ateşkesle neticelenmesi sonrasında
Türkiye – Ermenistan
ilişkisinin yeniden başlaması adına yeni bir
fırsat doğmuştur. Türkiye Karabağ meselesi
noktasında Azerbaycan’a verdiği sözü tutmuş ve Azerbaycan’ın
her açıdan yanında
olduğunu göstermiştir.
Bu açıdan çok derin
ekonomik sorunlar

yaşayan Ermenistan
ile diplomatik ilişkilerin
yeniden kurulması iki
ülke açısından da bölge açısın da son derece önemli gelişmeler
doğurabilir. Ermenistan- Türkiye ilişkilerinin yeniden başlaması
ve sınırların açılması
gibi önemli hamleler
bölgeyi rahatlatabileceği gibi Türkiye’nin
bölgesel itibarını da
arttıracaktır. TürkiyeAzerbaycan ilişkileri
bundan sonraki süreçte eskisinden çok daha
güçlü bir biçimde devam edecek Azerbaycan’ın Karabağ noktasında kazandığı zafer
ilerleyen süreçte Azerbaycan’ın var olan potansiyelini askeri alan
dışında kullanabilmesinin de önünü açabilecektir. 1992 yılı son-

rasında memleketlerini
terk etmek zorunda
kalan Azerbaycanlı
yurttaşların memleketlerine dönebilecek
olmaları kanaatimce
imzalanan bu ateşkesin en güzel tarafı olsa
gerek. Son söz olarak
en büyük temennim
bundan sonraki süreçte bir daha Karabağ
meselesi adına savaş
olmaması ve kan akmamasıdır. Çünkü
savaş savaşan her iki
tarafta da ağır maddi
ve manevi kayıplar ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Savaşın
yerine Kafkaslarda her
daim barışın sürmesi
adına tüm bölgesel
güçlerin işbirliğinin bir
kez daha önemli olduğunu vurgulayarak
sözlerimi nihayete
erdiriyorum.

Yozgat’ın hayırseveri: Bilal Şahin
Yozgat’ın hayırsever
iş insanı Bilal Şahin,
özellikle eğitim ve
sağlık noktasında
memleketine yaptığı
hizmetlerle vatandaşın
takdirini topluyor.
Şahin, son olarak
Yozgat Bozok
Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi’ne destekte
bulundu.

Şahin, hastaneye
30 adet tekerlekli
sandalye, 120 tansiyon
aleti, 120 adet duvar
saati, 120 adet imza
kalemi, bin 700 adet
şapka hediye etti.
Şahin, daha önce de
pandemi sedyesi,
eldiven, maske gibi
birçok destekte
bulunmuştu.
Eda DEMİREL

Vali Polat'tan Başkan Köse'ye ziyaret
Yozgat Valisi Ziya Polat test
sonucu pozitif çıkarak Covid-19
tedavisi gördükten sonra göreve
tekrardan başlayan Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse’yi ziyaret
ederek geçmiş olsun dileklerinde

bulundu.
Yozgat Valiliğinden yapılan
açıklamada; “Valimiz Ziya Polat,
Covıd-19'a yakalanan ve gördüğü
tedavi sonrası sağlığına kavuşan
Belediye Başkanı Celal Köse'ye

geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Başkan Köse, zor
bir süreç geçirdiğini belirterek,
herkesi tedbirli olmaya davet etti.
Eda DEMİREL

Boğazlıyan'da zemin etüt

çalışmaları başladı
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine
yapılası planlanan Fuat Oktay
Organize Sanayi Bölgesi’nin
zemin etüdü ve sondaj çalışmaları
başladı.
Boğazlıyan Belediye Başkanı
Gökhan Coşar Boğazlıyan için her
türlü çalışmamızı ivedilikle devam
ettiriyoruz diyerek “Fuat Oktay

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

Organize Sanayi Bölgesi’nin
zemin etüdü ve sondaj çalışmaları
bugün itibariyle başlandığının
müjdeledi. Başkan Coşar,
Gerçekleştirilecek bu çalışma
ile, 40 adet kuyu açılacağını
söyleyerek, ilçemize hayırlı
uğurlu olsun” dedi.
Eda DEMİREL

14 KASIM 2020
14 KASIM 2020
CUMARTESİ
CUMARTESİ

Kötü

arkadaşlardan

sakın!

HÜSEYİN
KOÇ
İstanbul’da yetişen velilerden
Abdülehad Nuri
hazretleri devrinde
vezirlerden biri, bir
kese “altın” alıp hediye etti bu büyük
veliye.
Sonra da böbürlendi.
İçinden “Bu
kadar kıymetli hediyeyi kimse veremez” dedi.
Büyük veli bunu
sezdi.
Ve o vezire;
“Bu altınları verdim diye mi böbürleniyorsun. Bunlar;
bizim gözümüzde
topraktan farksızdır” buyurdu.
Sonrası malum...
Altınlar “toprak”
oldu...
***
Bu büyük zat,
bir gence “Kötü
arkadaşlardan sakın evlâdım! Onlar;
Allah’ın merhametini ileri sürüp seni
aldatırlar” buyurdu.
Genç, anlayamadı.
Ve büyük zata;
“Allahü teâlâ
merhametli değil
mi efendim?” diye
sordu.
Cevabında;
“Elbette merhametlidir. Ama azabı
da çok şiddetlidir.
Kâfirleri ve günah
işleyenleri yakar”
buyurdu.
***
Bir gün de bazı
dostlarına;
“Emr-i maruf,
yani dine hizmet
etmek kime nasip
olursa, çok sevinsin, çok şükretsin”
buyurdu.
Dostları; “Bu iş,
çok mu sevaptır
efendim?” dediklerinde; “Elbette...
Bir beldede küfre
karşı emr-i maruf
yapılırsa, Allahü
teâlâ o beldenin
hak ettiği azabı
tehir eder. Emr-i
maruf yapılmayan
beldeye ise azab-ı
ilâhî gelir” buyurdu.

“OĞLUM
MELEKLERLE
KONUŞURDU!”
Hindistan evliyasından Alaüddin-i
Sabir hazretlerinin
kalbi, “Allah aşkıyla” yanıyor, ne dua
etse kabul oluyor,
kuşlar, hayvanlar
hizmetine koşuyorlardı.
Henüz anne
karnındayken bile
garip hâlleri görülürdü.
Nitekim annesi;
“Ona hamileyken her gün evimize semadan ‘nur’
iner, oğlum meleklerle konuşurdu”
demiştir.
Derken doğum
vakti geldi.
Ebenin eli ona
dokundu.
Kadın, titremeye
başladı. “Neler oluyor?” derken, annesi “Korkma, abdestin yoksa ondan
olmuştur!” deyip
ferahlattı onu.
Gerçekten yokmuş.
O dünyaya geldi. Hirat şehrine
mis gibi bir “koku”
yayıldı. Annesinin sütünü bazen
emerdi.
Bazen de almaz,
oruç tutardı.
Büyüdükten
sonra da yemezdi.
Konuşmaya
başlayınca, ilk “Lâ
mevcude illallah”
dedi.
Yedi yaşına girdi...
Her gün oruç
tutardı.
Dört beş günde
“bir lokma” ekmek
yer, o yaşta “teheccüde” kalkar,
uzun uzun namaz
kılardı.
Annesi çok ısrar
etse de karyolada
yatmazdı hiç.
Yerde yatardı.
Annesi bir gün
“Evlâdım!
Sen henüz çocuksun, niçin bu
kadar çok riyazet
yapıyorsun?” dedi.
Annesine baktı.
“Anneciğim!
Bu, elimde değil, ben, Rabbimin
muhabbetinde yanmak, kavrulmak
istiyorum. Bana,
böyle yaşamak
daha tatlı geliyor”
dedi.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

BiR PROJESi DAHA KABUL EDiLDi
Yozgat’ın Sorgun Gençlik Derneği tarafından
hazırlanan “Yerel Gençleşiyor, Gençler
Güçleniyor” başlıklı proje Avrupa Birliği Sivil
Düşün Programı kapsamında kabul edildi.
Yozgat'ın Sorgun Gençlik Derneği tarafından
hazırlanan “Yerel Gençleşiyor, Gençler
Güçleniyor” başlıklı proje Avrupa Birliği Sivil
Düşün Programı kapsamında kabul edildi.
Proje kapsamında Yozgat bölgesinde bulunan
Belediyeler bünyesinde Gençlik Meclislerinin
kurulması için çeşitli toplantılar, kampanyalar
düzenlenecek ve gençlik meclislerinin
oluşturulması için girişimlerde bulunulacak.
Gençlik meclisi uygulamaları dünyada
birçok ülkede katılım ve gençlik sorunlarına
ilişkin gündem oluşturabildiğini söyleyen
Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Uğuz “Gençlik meclisleri,
gençlerin sorunlarının ve çözümlerinin

tartışıldığı bir platform olmanın yanında kendi
temsilcilerini seçerek karar alma mercilerinde
temsil edilmeye, kendi önceliklerini ve
gündemlerini tespit etmeye de hizmet
etmektedir. Gençlik meclisleri gençlerin, kent
yönetiminde karar alma mekanizmalarına
katılmaları, gençlik ve kentle ilgili sorunların
çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde
aktif rol almaları için oldukça önemlidir.
Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı içerisinde
kente yönelik çalışmalar yürütmelerine katkıda
bulunulması, kentin bilimsel, teknolojik,
sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol
almaları ve çevre konusunda duyarlılıklarını
arttırmaları, gönüllülük, dayanışma ve
paylaşıma yönelik özeliklerinin “ortaklık”
bilinci içinde geliştirilmesi ve gençliğe
birlikte çalışma kültürünün kazandırması
gençlik alanında politikalar üretmesi amacıyla;

gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurumları,
sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite
ve lise temsilcilerinin oluşturduğu demokratik
bir yapıdır” dedi.
Uğuz şöyle devam etti, “Gençlerin fikir
ve önerileriyle yerel yönetimlerde söz
sahibi olabilecekleri, sorun ve önerilerini
konuşabilecekleri bir ortamın oluşabilmesini
sağlamak için Belediyelerde Gençlik
Meclislerinin kurulmasını önemsiyoruz. Gençlik
Meclislerinin kurulmasıyla birlikte gençlerin,
sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışına bağlı
kalarak, gönüllülük, yardımlaşma, dayanışma
ve sorumluluk duygusu içinde; sosyal, sanat,
kültürel, eğitim, sağlık ve spor gibi gençliği
ilgilendiren konularda yenilikçi fikirlerin
katkılarıyla projelerin üretilmesine ve gençlik
politikalarının iyileştirilmesine de katkıda
sağlayacaktır” diye konuştu. İHA
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Belediye kadın istihdamını destekliyor
Sorgun Belediyesi, halk
eğitim merkezi iş birliği ve İŞKUR
destekleriyle ev hanımlarının meslek
edinmeleri ve ev ekonomisine
katkıda bulunmaları için el sanatları,
dikiş nakış, çini alanlarında açılan
kurslar kadınlara öğrenme, üretme
ve ev ekonomilerine katkı sağlama
olanağı sunuyor.
Kadınlara yönelik açılan kurslar
hakkında bilgi veren Sorgun
Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci,
“ Burada 3 sınıfta 75 kursiyerimiz

var. Hem eğitim alıyorlar hem de
kurs süresince İŞKUR tarafından
desteklenerek
cep harçlıklarını
çıkartıyorlar.
Halk Eğitim
Merkezinde
görevli
hocalarımız
tarafından
verilen
eğitimlerde
hedefimiz kısa vadede meslek

edindirmek, el emeklerini satmaları
ve ekonomik olarak ev bütçelerine
katkı sağlamaları
için alan oluşturmak.
Uzun vadede ise
geleceğe yönelik
istihdam oluşturmak.
İlçemize yapılacak
yatırımlarda,
açılmasını temenni
ettiğimiz fabrikalarda
ve gerçekleştirmek
için adım attığımız projelerde

çalıştırılmak üzere kalifiye eleman
yetiştirmek. Ev hanımlarının üreten
kadın olma hayallerini, bizim ise
üreten bir toplum olma hayalimizi
gerçekleştirmekten mutluluk
duyuyoruz. Umuyorum ki 3 sınıf 75
kursiyer ile başladığımız bu eğitimler
daha da artacak. Sorgun üreten,
gelişen, her gün daha da kalkınan
bir ilçe olarak anılsın, her alanda
yaptığımız yenilikler zikredilsin
istiyoruz” dedi.
Eda DEMİREL

TEŞEKKÜR

Canımız, Atamız, Babamız
Molla Ali’nin Hacı’nın Mustafa’nın gerçek dünyaya irtihalinde ayrılığın hüznünü yaşadığımız
bu günlerde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza minnettarım.
Başta;
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey olmak üzere,
Eski Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız,
Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer,
Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse,
26. Dönem Adana Milletvekili Talip Küçükcan,
AK Parti İl Başkanımız Çelebi Dursun,
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Bülent Şenay,
Boğazlıyan, Yerköy, Çayıralan, Çekerek ve diğer ilçelerimizle beraber Kosova Mamuşa Belediye Başkanları, Yozgat İl Genel Meclisi
ve İl Özel İdare Genel Sekreteri, STK temsilcilerine derdimizi bu şekilde paylaştıkları için minnettarım.
Bize desteklerini esirgemeyen Boğazlıyan Müftüsü ve ekibine teşekkür ediyorum.
Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik ve Dünya Uygur Milli Meclisi Temsilcisi Seyit Abdulkadir Tümtürk kardeşlerime
bu sınavımızı geçerken verdikleri omuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
Yüzlerce mesaj, dua ve Kur’an tilavetiyle acımızı paylaşan sevenlerimize ayrıca minnettarım.
Ömür çetrefilli bir yol, inişi de çıkışı da imtihan, mücadelemiz istikamet üzerine olsun diye gayret ediyoruz. Rabbim hiç kimseye
çekemeyecek dert vermesin, ömrümüzden bir ses eksildi, o sesin bir insanın varlığından çok fazla anlam taşıdığını anımsadık.
Babamız Mekanın Cennet Olsun

Veysel FİLİZ
(Filiz Ailesi Adına)

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com
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Bir Ağaç da sen dik, Ağaç hayattır

YAHYA
AKSOY
Ülkemizin zengin sözlü halk kültürüne bir halk
okulu görevi olarak hizmet
veren salkım söğütlerin
altında toplanan insanlarımız , dertleşerek söyleşirler,
kaynaşırlar. Böyle bir söğüt
altı sohbetinde ,Oğulcuk
Köyü’nde Hacı Yusuf amca
şöyle demiş: " Burnu bulut
çizenler, elifi mertek sananlar,yalan söze kananlar,yanlışlarını doğru sananlar,ağaç
dikmeyip ağaç kesenler,nefes darlığı çekenler,düşünce
ve duygu fakirleri gelip
söğüt altı sohbetlerini dinle-

sinler; " Eski çamların nasıl
bardak olduğunu ve ardıç
kadı, çam müftü" sözlerinin
derinliklerini öğrensinler..."!
Binlerce dileğin yer aldığı
" DİLEK AĞAÇLARI" nı anlasınlar. Ağaçların da dili var,
çiçekleri kuşlarda şarkı,
şairde şiir olur. Meyveleri
yiyenler hayat bulur.İnsan
ve ağaç birlikte doğar. Doğan her çocuk adına bir
ağaç dikilmesi, geleneğimizde vardır.Ağaç keserek
değil, ağaç dikerek yoluna
gidenler yorulmazlar, yorulsalar da yorgunluklarını bir
ağacın altında çıkarabilirler.
Ağaçlar, hayat ve insan bütünleşmiş ve kaynaşmıştır.
Yıldızlar, renkler,su, dağlar,
Ağaçlar ve güller üzerine
çok sayıda şiir, türkü, masal, destan, şarkı ve halk
deyişi bulunmakta.
Veysel ustanın gizli
sırlarını döktüğü, seslerini
turnalardan alan sazı bahçedeki dut ağacından yapılmıştır: "Bahçede dut iken

bilmezdin sazı,/Bülbül konar
mıydı dalına bazı,
Hangi kuştan aldın sen
bu avazı,/Söyle doğrusunu
gel inkâr etme.
Musa'nın sihirli asası da
ağaçtandır...!”
Mitolojide ağaçlar üzerine sayısız anlatılar ve halkımız arasında söylenceler
bulunmaktadır.
Uygur ve Altay Türkleri
arasında ağaçlara inanma
geleneği de bulunmaktadır.
Ağaçlardan, çiçeklerden
ve meyvelerden alınacak
çok dersler var. Öfkelenenler bu konularda biraz kitap
okumalı, ders çıkarmalı ve
değerli şair Mehmet Emin
Yurdakul'un SAKIN KESME
şiirini okumalıdır.
"Ey hemşeri, sakın kesme ! yaş ağaca balta vuran
el onmaz..."
Bütün bunlara rağmen
Oğulcuk koruluğuna otuz
yıl önce dikilmesini sağladığımız,ödül alan ve boy
atan 35 güzelim çam ağacı,

elektrik hattına zarar verir
diye yakın tarihte kesildi.
Yürekler acısı. ÇEDAŞ bu
günlerde bunları yenilemelidir…
Eğitim tarihimizin ,irfan
ordumuzun anıt ismi Prof.
Dr.Yahya Akyüz,şöyle demekte:
BİR AĞAÇ DA
SEN DİK
"Kulak ver dinle, bak ne
söyler bize şu güzel ve bilge
papağan?
Papağan der ki:
Doğayı sen bozdun,
onu sömürdün,/ Bununla
da övündün,/Bununla da
övündün ey insan!
Dünya elden gidiyor gidiyor, farkında mısın?/Yoksa
sen derin uykularda mısın?
Doğada renk kalmadı,
göller çöl oldu,/Başını kaldır da bak,bize neler neler
oldu!
Çevreciler ağaç diker,önlem olur taşkına,/Bir ağaç
da sen dik torunların aşkına,

Varsa eğer hâlâ bir kurtuluş yolu ,/Durma koş,ara
bul,uygula onu,
Felaketler kapımıza dayandı,inan,
Belki kurtuluruz,yeter ki
sen uyan ve aklını kullan.”
Eylemsizliğin bedelini
,doğaya, çevreye, iklime ve
insana karşı duyarsızlığın
sonuçlarını,bu şiirde görmekteyiz. Dün-bugün ve
yarın bağlantısını anlatan
halk sözü unutulmamalıdır:
"Ataları koruk üzüm
yemişler,evlatlarının dişleri
kamaşmış!"
Bu şiir, 11.11.2019 günü
yurt genelinde başlatılan ve
her yıl aynı tarihte tekrar
edilecek olan , “BİR FİDAN
DA SEN DİK” ulusal kampanyada, tüm okullarda
ve fidan dikim alanlarında
öğrenciler tarafından okunmalıdır.
Ağaç hayattır ,hayat
ağaçla anlatılır, ağaç yaşamın ,insanın ve tarihin simgesi ve nefesidir…

YOZGAT'A YAKIŞTI!
Koronaya
Yakalandı

Eğitim Birsen Yozgat İl
Şube Başkanı Kenan Şerefli
eğitim kurumlarını ziyaret
etmeye devam ediyor.
Başkan Şerefli son olarak
Yozgat Merkez Cumhuriyet
Ortaokulu müdürü Selim
Yaman’ı ziyaret etti.

Eğitim Birsen Yozgat İl
Şube Başkanı Kenan Şerefli
ziyaret sonrası yaptığı
açıklamada; “Öğrencisine,
velisine, Yozgat'ımıza yakışır
yeni binasında EğitimÖğretim hizmetine başlayan
Cumhuriyet Ortaokulumuzu

Yozgat’ta covid19 salgını giderek yayılmaya
devam ediyor. Makam-mevki dinlemeden
toplumun her kesimine sirayet eden hastalık
Bozok Üniversitesi’nin tanınan akademisyenini
de etkisi altına aldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat
Zorlu’nun, halsizlik ve öksürük şikayeti ile gittiği
hastanede yapılan covid19 testi pozitif çıktı.
Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada durumu hakkında şu bilgileri verdi:
“İki gün önce başlayan halsizlik ve öksürük
belirtileri ile Kovid testi yaptırdım ve Pozitif
çıktığını öğrendim. Şuan tedbir amaçlı
hastanedeyim. Allah’ın izniyle kısa sürede
atlatacağımı umuyorum. Arayan, soran herkese
teşekkür ediyorum. Lütfen dikkatli olalım! Şakası
yok! Tarık YILMAZ

Yozgat'a gelecek
DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan Yozgat
İl kongresine katılmak için
Yozgat’ta gelecek.
22 Kasım Pazar günü
yapılacak olan DEVA Partisi
Yozgat İl Kongresi’ne
katılacak olan Genel Başkan
Babacan partilileriyle
buluşacak.
DEVA Partisi Yozgat İl
Başkanlığı için tek aday
olarak mevcut başkan İsmail

Yılmaz’ın seçime girmesi
bekleniyor. Deva Partisi
Yozgat Merkez İlçe Başkanı
Mustafa Bulut, Kırşehir İl
Kongresine teşkilat olarak
katıldıklarını, Genel Başkan
Ali Babacan'ı Yozgat'a davet
ettiklerini bildirdi.
Bulut, ''Genel başkanımız
Yozgat'a geleceğini söyledi.
Bir sorun olmaması halinde
kongreye katılacaktır'' dedi.
Eda DEMİREL

ziyaret ederek müdürümüz
Selim Yaman ile istişarelerde
bulunduk. Böylesi güzel bir
okulu ilimize kazandıran
ilgililere ve ilgilerinden
dolayı müdürümüze teşekkür
ediyoruz” diye ifade etti.
Eda DEMİREL

SEMİHA
ARASBORA
Diyarı Gurbet
Muhannet yüzünden yokluk uğruna
Diyar-ı gurbete çıkar gideriz.
Hasret diken olur batar bağrına
Derdimize ağıt yakar gideriz.
Burada üst üste evler dikmişler
Sanırsın içine insan ekmişler
Ahbaplık dostluktan eli çekmişler
Uzaktan uzağa bakar gideriz
Siteler kurmuşlar köyümüz kadar
İçinde bulunmaz edep haya ar
Nerden geldiğini bilmeyenler var
Hatırı gönülü yıkar gideriz.
Hasret yabancımız gurbet tanıdık
Sıladan çıkmayı bayramdır sandık
Ceddimizi her gün yürekten andık
Özlemi kaleme döker gideriz
Bilmen arkadaşı dostu ağyardır
Gelir mi gelmez mi kaygısı vardır
Akşama sağ salim dönerse kardır
Dönmezse ahları çeker gideriz
Durupta nörüyon desem gülerler
Ecnebiler bizi barbar bilirler
Sahte gülücükle yüze gelirler
Gavura dayı der eker gireriz
Hep beni bekliyor köyüm bucağım
Topluma açıktır kapım kucağım
Aras’ım sönmesin baba ocağım
Her yere Ay yıldız diker gideriz

Yozgat'ta kısıtlama
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11 Kasım 2020
tarihinde Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında il
genelinde Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında
alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplandı.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere
yer verildi; 07.10.2020 tarih 2020/81 nolu Hıfzıssıhha
kararı ile Yozgat İli Merkez İlçesinde Saat kulesinden
Yimpaş AVM istikametinde yer alan Lise Caddesi
boyunca Yimpaş Avm binasının bitimine kadar , Saat
kulesinden Çapanoğlu Büyük Camii istikametinde yer
alan Sarraflar Caddesi , Adnan Menderes Bulvarında
bulunan Dörtyol kavşağından Belediye istikametinde
yer alan Belediye Caddesi boyunca , Halk Bankasının
kuzeyinde yer alan Peynir Pazarı Sokağın (Un pazarı
olarak anılır) tamamında , Vakıf Bankasının kuzeyinde
yer alan Necip Altınok Caddesi (Bankalar Caddesi
olarak anılır) boyunca, Garanti Bankasının kuzeyinde
yer alan Salim Bey Sokak boyunca (Hal Binası mevki)
ve Cumhuriyet Meydanı’nda maske kullanımını ihlal
edip ,maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında
sigara içmenin yasaklanması ve ilçelerde İlçe
Hıfzıssıhha Kurullarında ilçenin durumu gözetilerek bu
kararların alınmasına karar verilmişti" Haber Merkezi
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BOĞAZLIYAN’A SPOR TESiSi
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesine Spor Toto
Teşkilat Başkanlığı tarafından spor tesisi
yapılacak. İlçe stadyumunun yanında yapılan
spor tesisi 7’den 70’e herkese spor yapma
imkânı sunacak.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, yapımı devam eden spor tesisinde
incelemelerde bulundu.
Coşar, “Gençlerimizin sağlıklı ve sporcu bir

nesil olarak yetişmesi ve 7’den 70’e herkesin
spor aktivitelerine katılımını sağlamak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor Toto
Teşkilat Başkanlığı ile gerçekleştirilen protokol
çerçevesinde, ilçemiz stadyum yanında
yapımına başlanan spor tesisinin çalışmaları tüm
hızıyla devam ediyor. İlçemize hayırlı uğurlu
olsun” dedi.
Murat KARATEKİN

Yozgatspor, İstanbul’a gitti

Sarıkaya Belediyespor’a sponsor
Yozgat birinci amatör küme takımlarından
Sarıkaya Belediyespor’a bir firma sponsor oldu.
Kayseri’de bulunan Yozgatlı Doktor Onur Ünal’ın
ortağı olduğu EsteWolf saç ekim ve güzellik
merkezi yeni sezonda Sarıkaya Belediyespor’a
forma sponsoru oldu.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel,
“Sarıkaya Belediyespor’umuzun bu seneki

formaları Hemşehrimiz Doktor Onur Ünal
Beyin de ortağı olduğu Kayseri EsteWolf Saç
Ekim ve Güzellik Merkezinden. Yağmurluk ve
eşofmanlarımız da ilçemiz esnaflarından Hakan
Yücelsoy Petrol tarafından yaptırıldı. Her iki
hemşerimize de takımımıza desteklerinden
dolayı teşekkür eder, işlerinde başarılar
dilerim” dedi. Murat KARATEKİN

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK,
ligin 9’uncu haftasında deplasmanda
karşılaşacağı Halide Edip Adıvarspor maçı
için İstanbul’a gitti. Kırmızı-siyahlı takım
İstanbul ekibi ile 15 Kasım Pazar günü saat
13:00’da karşı karşıya gelecek.
TESTE VERDİLER
Yozgatspor 1959 FK’lı oyuncular Halide
Edip Adıvarspor maçı öncesinde Yozgat
Şehir Hastanesinde koronavirüs testi oldular.
Test sonuçları sonrasına kırmızı-siyahlı takım
bugün İstanbul’a gidecek.
HAKEMLER AÇIKLANDI
Halide Edip Adıvarspor-Yozgatspor 1959
FK maçını yönetecek hakemler açıklandı.
Maçı, Abdulbaki Ayyıldız yönetecek.
Yardımcılıklarını ise Gürcan Dönmez, Çağlar
Öztürk, Mert Korel yapacak.
Murat KARATEKİN

Periler, Oğuzeli konuk edecek Sorgun, Altekma’yı konuk edecek
THF Kadınlar birinci liginde
mücadele den temsilcimiz Yozgat
Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor
Kulübü, ligin 7’inci haftasında Oğuzeli
Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübünü
konuk edecek. Periler, Gaziantep
temsilcisini yenerek ligdeki ilk
galibiyetini almak istiyor.
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü, Oğuzeli Halk Eğitim
Merkezi Spor Kulübü maçı bugün saat
12:00’da Rıza Kayaalp Kapalı Spor
Salonunda oynanacak.
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü, sıfır puanla ligin 12’inci
sırasına yer alıyor. Murat KARATEKİN

Axa Sigorta Efeler Liginde
mücadele eden temsilcimiz
Sorgun Belediyespor, ligin
15’inci haftasında Altekma’yı
konuk edecek.
Sarı-siyahlı takım İzmir ekibi
ile 15 Kasım Pazar günü saat
16:00’da karşı karşıya gelecek.
Sorgun Belediyespor,
Altekma’yı yenerek alt
sıralardan kurtulmak istiyor.
Sarı-siyahlı takım bugün
yapacağı antrenmanla İzmir
ekibi ile yapacağı maçın
hazırlıklarını tamamlayarak,
maç saatini beklemeye
başlayacak.
Murat KARATEKİN

