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BAYRAM SEViNCi!

Bayram Öncesi Yozgat Polisi

ÖYLE BiR SEY

YAPTI Ki!

Baden Württemberg Yozgat
Dernekler Birliği Yozgat’ta ihtiyaç
sahibi 150 yardıma muhtaç
çocuğa destek oldu. Baden
Wurtemberg Genel
Başkanı Selahattin Köse,
TEŞEKKÜRLER
ayağının tozu ile Yozgat’a
SELAHATTİN
gelerek Kurban Bayramı
BAŞKAN
öncesinde 150 çocuğa
giyecek desteğinde
bulundu. >>> 5'TE

VALi ZiYA POLAT'TAN

ÇAY MUHABBETi
Yozgat Valisi Ziya Polat, halkla
kurduğu samimi diyaloglarla
dikkat çekiyor. Polat, namaz çıkış
girdiği çar ocağında vatandaşlar
kurduğu demli muhabbetle
gönüllere dokundu. >> 5'TE

ŞEFAATLI'YI ÜZÜNTÜYE
BOĞAN VEFAT
Şefaatli’nin eski belediye
başkanlarından, son
seçimde İYİ Parti belediye
başkan adayı Mustafa
Yücesoy vefat etti. 4'TE

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

Yozgat Emniyeti, bayram öncesi yaptığı
uygulamalarla yine farkındalığını ortaya
koydu. Özellikle karayolunda yaşanan
trafik yoğunluğuna karşı alınan sıkı
önlem vatandaştan tam not aldı. 2'DE

ÖNCE TEDBiR
SONRA BAYRAM
Ülkemiz dokuz günlük bayram tatiline başladı. 9 günlük bayram tatilini

memleketlerinde geçirmek isteyenler de Cuma gününden itibaren yollara düştü.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN
Uzmanlar, vatandaşları korona virüs
tedbirlerine, özellikle de delta varyantına
karşı uyarıyor. Tedbirin elden bırakılmaması
gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, bayramın
ardından vaka sayılarının artmaması için
bayramda özellikle daha tedbirli olunması
noktasında uyarılarda bulunuyor.

KORKTUĞU BAŞINA GELDI,

BIR HAFTA SONRA DÜĞÜNLERI VARDI
Yozgat’ta sosyal medya paylaşımı ile kadın
cinayetlerine dikkat çekerek korktuğunu
belirten genç kadın, düğününe bir
hafta kala nişanlısı tarafından vurularak
öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bingöl’de
görevli Uzman Çavuş H.Y., geçtiğimiz gün
Yozgat’ta izne geldi. >>> 4. SAYFADA

Suat Tinel ve Seda Tinel'in mutlu günü

SIYASETÇILERI

BİRLİKTE BAYRAM

VALi ZiYA POLAT, UYARDI
Bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen
sürücülerin yoğunlukla kullandığı E88 Karayolunda
yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne
geçebilmek için denetimler artırıldı. >>> 3'TE

BULUŞTURAN DÜĞÜN
AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı
Suat Tinel ve Seda Tinel çiftinin biricik
oğlu Mert Talha Tinel, muhteşem bir
sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını
attı. Suat- Seda Tinel çiftini bu mutlu
günlerinde ailesi, yakınları ve sevenleri
de yalnız bırakmayarak mutluluklarına
ortak oldu. >>> 6. SAYFADA

Yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiğimiz korona
virüs salgınında aşılama düzeyinin istenilen
seviyeye gelmesi ile birlikte kısıtlamalar
kaldırılmıştı. Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün
olması ile birlikte vatandaşlar aileleri, akrabaları
ile bayramlaşmak ve bayramı memleketlerinde
geçirmek için yoğun bir şekilde memleketlerine
gelmeye başladı. Yurt dışında yaşayan
vatandaşlar da yoğun bir şekilde Türkiye’ye
geçiş yaptı. Hal böyle olunca uzmanlar da
bayram sonrasında vaka sayılarının artış
göstermemesi için daha fazla tedbirli olunmasını
istedi. >>> 3. SAYFADA

Şehit Metin Karatepe'nin ismini taşıyan yeğeni evlendi

MUTLULUKLAR DiLiYORUZ

GENÇLERE
Belediye Başkanını hiç böyle görmediniz

Yozgatlı ülkücü şehit Metin Karatepe’nin
ismini taşıyan yeğeni Doktor Metin Karatepe,
meslektaşı Hatice Nur ile hayatını birleştirdi.

TAŞ ÇIKARTTI

KURBAN BAYRAMI

Vali Ziya Polat yaz spor okullarını ziyaret etti

OK ATTI,

BASKETBOL OYNADI

Fazlı'dan

6'DA

Yozgat Valisi Ziya Polat,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde açılan yaz spor
okullarını ziyaret etti. Vali Polat,
spor salonundaki öğrencilerle
sohbet edip, ok atıp, basketbol
oynadı. >>> 7. SAYFADA

Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, Spor Vadisinde
gençlerle bir araya
geldi. Başkan Köse, Spor
Vadisi içiresinde bulunan
voleybol sahasında
voleybol oynayan gençlerle
bir araya geldi.
>>> 7. SAYFADA

GÜNCEL
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Bayramlar Kucaklaşma ve Yardımlaşma Günleridir

AHMET
SARGIN
Bayramlar, sevinç,
neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga
yayıldığı, önemli günlerdir.
Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı,
muhtaçlara yardım
elinin uzatıldığı, fakir
ve fukaranın yanında
olunduğu, müstesna
günlerdir.
Bayramlar, birlik,
beraberlik, dostluk
zamanlarıdır.
Bayramların, millî

ve dinî duyguların,
inanışların pekişmesi,
taze ve canlı tutulması
fonksiyonu yanında,
toplumun birlik ve
beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin
bilincinde yer etmesinde de büyük önemi
vardır.
Gerçekten dinî bayramlar, insanlar arasında kaynaşmanın,
dostlukları ve ahbaplıkları ilerletmenin bir
yolu olarak belli bir
öneme sahip oldukları
gibi, dinî his ve şuurun
sosyal hayatta tazelenmesinin de bir vesilesidir.
Bayramlar, mutlulukların, acı ve kaderlerin paylaşıldığı
paylaşma günleridir.
Bayramlar, büyüklerin
ellerinin öpülüp dualarının alındığı, küçükle-

rin sevinçlerine ortak
olunduğu vakitlerdir. Bayramlar, “komşusu açken, tok olarak
sabahlayan bizden
değildir.”
Hadisine göre hareketle komşuluk duygularının güçlendiği
komşuların dertlerine
derman olunduğu,
merhamet hislerinin
yoğunlaştığı duygusal
anlardır.
Bayramlar, kimsesizlerin sahiplenildiği,
yetimlerin başlarının
okşandığı, öksüzlerin
hallerine ortak olunduğu, hasta ziyaretleriyle
dert ve ıstırapların
hafifletildiği istisnai
günlerdir.
Bayramlar, maddi
manevi dayanışmanın
pekiştiği dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı, muhtaçların

ihtiyaçlarının giderildiği
sosyal hayatın şekillendiği günlerdir.
Bu duygular içinde
anne-babaların duaları alınır, elleri öpülür.
Gönül dünyaları sevinç
dualarıyla dolar.
Küçüklerin okşanan
başları beyinlerinde
sevgi, saygı yumaklarının oluşmasına vesile
olur.
Elinden tutulan fakir, ihtiyacı görülen
muhtaç, ziyaret edilen
komşu, bayramın getirdiği manevi atmosferi teneffüs ederek
soluklanır.
Bayramların bu
güzelliklerinden faydalanan müminler, İslam
kardeşliğinin hazzına
ve bu güzelliklerin farkına varırlar.
Bayramlar kucaklaşma, yardımlaşma-

dır.
Bayramları fırsat
bilelim, dargınlıklara
son verelim; Kırgınlıkları giderelim. Birlik ve
beraberlik duygularını
güçlendirelim. Kin,
nefret ve şiddet hislerimizi bertaraf edelim.
Birlikten dirlik doğacağını unutmayalım.
Zira milletimizin yükselmesi, muasır medeniyetler seviyesini
yakalayabilmesi birlik,
beraberlik, kardeşlik
duygularının güçlenmesine bağlıdır.
Yüce milletimizin
tarihindeki şanlı zaferlerin, ortaya koyduğu
kahramanlık destanlarının, kurduğu medeniyetlerin, dünyaya ışık
tutacak şekilde geliştirdiği kültürlerin temelinde, milletçe birlik
ve beraberlik içinde

olma bilinci vardır.
İnananlar ancak kardeştirler” ilahi hükmüne gönül vermiş ecdadımız birlik, beraberlik
ve kardeşlik şuuruyla
hareket etmiş ve üç
kıtaya hükmetmiş ise;
işte bu ruh ve şuur
sayesinde olmuştur.
Onların torunları
olan bizler de bayramları fırsat bilerek; bu
toprakları bize emanet eden atalarımızın
ruhlarının şad olması
için onların doruk noktaya ulaştırdığı birlik
ve beraberlik ruhunu
kaybetmemeliyiz. Her
zamankinden daha
fazla huzura - sükûna
ihtiyacımızın olduğu
zamanımızda, fitne ve
fesatçılar bizi aldatmamalıdır. Onların oyunlarıyla oyalanmadan
birbirimize yaklaşma-

lıyız.
"Kardeşimsin” diyerek kucaklaşmalıyız.
Gönül birliği, ruh birliği ve cennet vatanda
yaşama sevinci içinde
olmalıyız. Kurbanımızı
fakir fulara ile paylaşmalıyız. Dostluğu,
sevgiyi ve kardeşliği;
hüznümüzü, acımızı,
yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, dostluğumuzu en sıcak şekilde
hissedeceğimiz olan
Kurban Bayramınızı
tebrik eder, iki cihan
saadeti ve mutluluklar
dileriz.( NOT: Sağlığımız için: Bayramda
Trafik kurallarına sıkı
sıkıya uymayı, sosyal
mesafeyi korumayı,
temastan uzak durmayı ve pandami şartlarını uygulamayı ihmal
etmemeliyiz!..)

Bayram Öncesi Yozgat Polisi

ÖYLE BiR SEY

YAPTI Ki!

Yozgat Emniyeti, bayram öncesi yaptığı
uygulamalarla yine farkındalığını ortaya koydu.
Özellikle karayolunda yaşanan trafik yoğunluğuna
karşı alınan sıkı önlem vatandaştan tam not aldı. İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Kurban Bayramı
öncesi karayollarında oluşan trafik yoğunluğuna sıkı
tedbirler aldı. Özellikle şehir içi trafiğinde yaşanan
yoğunluk kavşaklarda görev yapan trafik polisleri ile
önlenirken il sınırına kadar olan güzergahlarda ise
belirli aralıklarla ekipler görev yapıyor.
İL SINIRINA KADAR GÖREV YAPIYORLAR
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,
Yozgat il sınırına kadar olan güzergahlarda
belirli aralıklarla konuşlandırılarak
vatandaşların sürat ve hatalı sollama
gibi kazaya sebebiyet verecek
hareketlerden kaçınmalarının önüne
geçiliyor.
Gurbetçi trafiğinin de etkisi ile
oluşan yoğunluğa, bayram tatili ve
yaz tatili de eklenince yollarda
oluşan yoğunluğun artmasından
dolayı Yozgat polisinin
ortaya koyduğu yoğun mesai
vatandaştan da destek buluyor.
TEŞEKKÜRLER YOZGAT POLİSİ
Yozgat’tan Ankara’ya gitmekte olan

Yozgatlılar’dan gazetemize ulaşan mesajlarda;
“Çerikli’ye kadar 66 plakalı polis araçları
görev yapıyor.
Güzergahlardaki radar uygulaması
da buna eklenince özellikle hız ve
hatalı sollamanın da ciddi anlamda
önüne geçilmiş olacak. Sayın emniyet
müdürümüz ve görev yapan tüm emniyet
mensuplarına teşekkür ediyoruz.”
ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE
YIĞILMALARIN
ÖNÜNE GEÇİLDİ
Bayram önceleri şehir
merkezinde yaşanan
trafik yoğunluğu polisin
gayreti sayesinde daha
da azaldı.
Özellikle şehir
geçişi boyunca
kavşaklarda görev
yapan polisler trafik
ışıklarında oluşan
yoğunluğu aza
indirme noktasında
mesai gözetmeksizin
gayretli bir çalışma yürütüyor.
Tarık YILMAZ

AVRUPA’DAN YIĞIT
ALP’E DESTEK

Avrupa Yozgatlılar federasyonu Bayern bölge
teşkilatı BAYDE-BİR (Bayern Yozgatlı Dernekler
Birliği) Başkanı Yakup Bingöl ve Yardımcısı Erdoğan
Karacabey katıldıkları bir düğünde, Yozgatlı SMA
hastası Yiğit Alp için gönderilen destek kumbaraları ile
bir yardım organizasyonu yaptı.
Toplanan yardım paraları minik Yiğit Alp’in
tedavisinde kullanılmak üzere Avşar ailesine teslim
edilecek. 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’in iyileşmesi için başlatılan yardım kampanyası
Yozgat’ta seferberliğe dönüştü. Bu anlamda dünyanın
her yerinde yardım kampanyaları devam ediyor.
Eda DEMİREL

AYDINCIKLI MUSTAFA TIMUR
İSTANBUL’DA GÖNÜLLERI FETHEDIYOR

Yozgatlı iş insanı Mustafa Timur,
İstanbul’da yaptığı sosyal yardımlarla
gönüllere dokunuyor, örnek oluyor,
Yozgatlı’nın hayırsever yüzünü yansıtıyor.
Daha önce yaptığı sosyal yardımlarla
gündeme gelen İş İnsanı Mustafa Timur,

yaklaşan kurban bayramı öncesi yine
yüzleri güldürmeyi başardı. Aydıncık
doğumlu olan genç iş insanı Timur,
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram
hediyelerini ulaştırdı.
Gece gündüz demeden bayram öncesi
daha çok çocuğa ulaşmak için çalışan
Timur, bu yolda kendisine destek olan iş
insanlarını da unutmadı.
Mustafa Timur şunları söyledi: “Çocuk
gülerse dünya güler sloganı ile yola çıktık.
Bu yolda elimizden geldiğince daha çok
ihtiyaç sahibine nasıl ulaşırın gayreti ile
çalışıyoruz. Bugünde güzel bir çalışma
ile çocuklarımızı mutlu ettik. Bizlerden
desteğini esirgemeyen Gebzeli hayır sever
iş insanı Özkan Gedik Bey’e, Maltepeli hayır
sever iş insanı Ahmet Gökhan Bey’e şahsım
ve mutlu ettikleri her çocuk adına teşekkür
ediyorum. Değerli başkanım Serkan Bey’e
dağıtımda çok emeği olan Ersan ve Osman
Okutan kardeşlerimden Allah razı olsun.
İnanıyoruz ki çocuk gülerse dünya güler. Bu
sevile ile tüm Türkiye’ye hayırlı bayramlar
diliyorum.” Tarık YILMAZ

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
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Bu bayram fırsat olsun

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

İnsan gönlünün en
derinlere indiği, en
sığ bölümlerde nefes
almaya çalıştığı özel
günlerdir bayramlar.
Pandemi denilen
dünyayı kasıp kavuran hastalık ‘bayram’
kavramının içini biraz
daha boşaltsa da insan gönlü aslında ne

çok hasret bu tür yaşanmışlıklara.
Olmayan anılara
hasret ya da yaşanmışlıklara bir kez
daha ulaşmak istiyor
insanoğlu.
Bayramlar…
Bir bayram yazısı
yazmak için çok fazla düşünmeye gerek
yok. Gönül pınarından
muslukları açık bırakmak, akanları damlasını ziyan etmeden
sunmak kafi gelir.
BAYRAM
YOLCULUĞU
VE BİZİM
POLİSLER
Yozgat, bayram
yolculuğunun ziyadesiyle hissedildiği
şehirlerin başında

geliyor. Doğu-Batı
bağlantısı üzerinde
bulunmamız bayram
seyahati ile Yozgat’ı
farklı bir atmosfere
sürüklüyor.
Bayram yolculuğu
yaşadığımız şehre bir
bayram trafiği yaşatıyor bereketi ile.
Hasretleri buluşturan seyahatin en acı
bilançolarla sonuçlanmaması adına verilen
mücadeleyi kısa da
olsa paylaşmak istiyorum sizlerle.
Meslek hayatım
boyunca sayısız trafik
kazasına şahitlik ettim.
Kazaların parçaladığı, yok ettiği yaşantıların neden olduğu

izleri hala hisseden
bir basın mensubu
olarak bayram yazısında bu konuyu
sizlerle paylaşmak
istedim.
Yozgat Emniyet
Müdürü Murat Esertürk, bayram öncesi
trafik yoğunluğuna
karşı adeta seferberlik ilan etmiş durumda.
Şehir geçişlerinde
kavşaklarda ve il sınırının bittiği bölgeye
kadar 66 plakalı polis
araçları görev yaptı
bu süreçte.
Hatalı sollama, sürat, uykusuz ve emniyet kemeri olmadan
araç kullanma gibi
hatalı, insan hayatına

mal olan durumlara
karşı polis adeta nefes almadan görev
yaptı.
Bu güne kadar bu
denli sıkı tedbir alınmamış, bu denli bir
seferberlik ilan edilmemişti.
Kavurucu sıcakların
altında görevini layıkıyla yerine getiren,
mücadele eden tüm
emniyet ekiplerine
teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
BAYRAMI
ANLATIN,
YAŞATIN…
Kurban bayramının
anlamını, muhteviyatını sizlere bir vaiz
edasıyla sunacak kabiliyetine sahip deği-

lim.
Ancak, şunu biliyor, şunu söylüyorum; bayramı çocuklarınıza bayram gibi
yaşatılan.
Elinde bilgisayar,
telefon, tablet, televizyon karşısında vakit öldüren çocuklar
değil, kuranın manasını yaşayarak öğrenen, bayramlaşmanın
farkındalığını yaşayan
zihinler oluşturalım.
Bayram şekerinin
tadını, kolonyanın kokusunu idrak edebilen
çocuklar…
Bayramları tatil
olmaktan çıkaran, hoş
muhabbetin, hatırlama ve hatırlanmanın,
soğuk mezar taşının

altındaki o sıcak gerçeği idrak eden…
O mezar taşından
önce alınan nefesin
kıymetini bilen bir
neslin bayramı…
Son iki yılda o süslü, ütüsünü bozmaya
kıyamadığımız, bol
odaları evlerimizde
yaşadığımız mahkumiyet aslında bir birimize ne denli muhtaç
olduğumuzu ne çok
anladık.
Bu bayram o mahkumiyetin ardından
çok ciddi bir fırsat.
Bu bayram fırsat
bayramı olsun.
Bayramınız Mübarek, haneniz huzurlu,
dünyanız sağlıklı olsun.

ÖNCE TEDBiR

SONRA
BAYRAM
SORGUN’DA
GENÇLIK FIRSATLARI
ETKINLIĞI YAPILACAK
Sorgun Gençlik Derneği tarafından
23 Temmuz 2021 tarihinde Ahmet Uslu
Dutlu Parkında "Gençlik Fırsatları" etkinliği
düzenlenecek. Sorgun Gençlik Derneğii
Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz,
etkinliklerin bayramlaşmanın ardından
yapılacağını belirterek, “ Bayramlaşma
sonrasında etkinlikte atölyeler, oyunlar ve
yarışmalar düzenlenecektir. Etkinlik saat
16.00'da başlayıp, 18.00'de sona erecektir. 1830 yaş aralığında 2 gencimizi İtalya'ya Gençlik
Değişimi projesi ile göndereceğiz. Projeye
katılacak katılımcılarda yabancı dil bilme şartı
aranmayacaktır” dedi. Eda DEMİREL

Ülkemiz dokuz günlük bayram tatiline başladı. 9 günlük bayram tatilini

memleketlerinde geçirmek isteyenler de Cuma gününden itibaren yollara düştü.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN
Uzmanlar, vatandaşları korona virüs
tedbirlerine, özellikle de delta varyantına
karşı uyarıyor. Tedbirin elden bırakılmaması
gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, bayramın
ardından vaka sayılarının artmaması için
bayramda
özellikle daha tedbirli
olunması noktasında
uyarılarda bulunuyor.
BİRLİKTE
BAYRAM
Yaklaşık 2 yıldır
mücadele ettiğimiz
korona virüs
salgınında aşılama
düzeyinin istenilen
seviyeye gelmesi ile
birlikte kısıtlamalar
kaldırılmıştı.
Kurban

Bayramı tatilinin de 9 gün olması ile birlikte
vatandaşlar aileleri, akrabaları ile bayramlaşmak
ve bayramı memleketlerinde geçirmek için
yoğun bir şekilde memleketlerine gelmeye
başladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da
yoğun bir şekilde Türkiye’ye geçiş yaptı. Hal
böyle olunca uzmanlar da bayram sonrasında
vaka sayılarının artış göstermemesi için daha
fazla tedbirli olunmasını istedi.
VALİ POLAT, UYARDI
Bayram tatili için memleketlerine gitmek
isteyen sürücülerin yoğunlukla kullandığı
E88 Karayolunda yaşanabilecek herhangi
bir olumsuzluğun önüne geçebilmek için
denetimler artırıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat
da söz konusu bölgede denetimlere katıldı.

Yoldan geçen araçları durdurarak sürücülere
uyarılarda bulunan Vali Polat, “Yollar yoğun
ama arkadaşlarımız 7/24 sizlerin güvenliği için
yollardalar. Belki birkaç dakikanızı alıyoruz
ama güvenliğiniz için çalışıyoruz. Tekrar
yolunuz açık olsun. Hayırlısıyla sağlıkla sıhhatle
memleketlerinize ulaşmanızı diliyorum.
Bu vesile ile Kurban Bayramınız da kutlu
olsun” şeklinde konuştu. Polat, ayrıca trafik
kurallılarına uyulması ile ilgili bilgiler içeren
broşür de dağıttı.
Polat, yorgunluk nedeniyle vatandaşlara sık
sık mola vermeleri gerektiğini de anımsatarak,
“Kendinizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için
yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Bayram
öncesinde karayollarında oluşacak yoğunluk
nedeniyle her 2 saate bir en az 10 dakika
mola vererek dikkatinizi toplayınız” ifadelerini
kullandı.
EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR
Emniyet kemerinin hayata bağladığında da
dikkat çeken Polat, “Herhangi bir kaza anında,
ön ve arka koltukta emniyet kemeri kullanımının
%45 oranında hayat kurtardığını unutmayın. Sizin
ve sevdiklerinizin can güvenliği için seyahatiniz
boyunca emniyet kemerini takınız” dedi.
Eda DEMİREL

KORKTUĞU BAŞINA GELDI,

BIR HAFTA SONRA DÜĞÜNLERI VARDI
Yozgat’ta sosyal medya
paylaşımı ile kadın cinayetlerine
dikkat çekerek korktuğunu
belirten genç kadın, düğününe
bir hafta kala nişanlısı tarafından
vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre,
Bingöl’de görevli Uzman Çavuş
H.Y., geçtiğimiz gün Yozgat’ta
izne geldi. H.Y., düğün hazırlığı
yaptığı nişanlısı Aysel Yaşar ile
sabah şehir merkezinde buluştu.
Çiftin aralarında bilinmeyen
bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma esnasında H.Y., beylik
tabancasını çıkararak nişanlısını
vurdu. Aysel Yaşar olay yerinde
hayatını kaybederken, H.Y. olay
yerinde silahı kafasına sıkarak
intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan H.Y., olay
yerine gelen sağlık ekiplerince
Yozgat Şehir Hastanesi’ne
kaldırıldı. H.Y.'nin durumunun
ağır olduğu öğrenilirken, Aysel
Yaşar’ın cenazesi ise Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Aysel

Yaşar, 7 ay önce sosyal medya
hesabında, “Şiddette uğrayarak
ölen kadınlar için dijital anıt”
paylaşımında bulunarak, “Bir gün
burada adımın yazılmasından
korkuyorum” ifadelerini
kullanmıştı. Korktuğu başına
gelen genç kadının H.Y. ile resmi
nikahlarını yaptıkları, haftaya
düğünleri olduğu öğrenildi.
Çiftin 24 Temmuz’da düğün
yapacakları öğrenildi. İHA

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yozgat’ta düğün hazırlığı yaparken nişanlısı
tarafından silahla vurularak öldürülen Aysel Yaşar, son
yolculuğuna tabutu üzerinde duvağıyla uğurlandı.
Yozgat’ta yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün
sonra düğün yapmaya hazırlandığı nişanlısı Uzman
Çavuş Hacı Yaşar (30) tarafından öldürülen Aysel
Yaşar (29), son yolculuğuna duvağı ile uğurlandı.
Yozgat Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim
alınan Yaşar'ın cenazesi, saat 15.00’de Sarıtopraklık

Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından
toprağa verildi. Helallik alınmasının ardından genç
kadın toprağa verildi. Cenazeye Yaşar'ın yakınları ve
sevenleri katıldı.
Nişanlısını öldürdükten sonra intihara kalkışan ve
Muş’ta görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Hacı
Yaşar ise Yozgat Şehir Hastanesinde doktorların tüm
müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını
kaybetti. IHA

GÜNCEL

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

Ocak Hatıralarım (28)
miş. Kültürümüzün
zenginliğinden söz
etmişti.

KENAN
EROĞLU
“Ocak Hatıralarım” konusuna devam ediyoruz.
“13 Nisan 1990
Tarihinde, Doç. Dr.
Sn. Kemal Göde’nin
iştiraki ile Ocak salonunda “Türk Kültürü” konulu konferans yapılmıştır.
Kemal Göde
hoca; Türk Kültürünün menşeinden,
gelişiminden, bu
günlerinden söz et-

KEMAL GÖDE
Doç. Dr. Kemal
Göde
***
-….. Nisan 1990
tarihinde PTT yemekhanesinde Meslek Yüksek Okulu
öğrencilerine verdiğimiz İftar yemeğinde konuşma yaptım.
İftar Yemeği

paylaşmak, Milletimizin uzun zamandır özlemini çektiği
duygulardır.
Bizim Osmanlı
Türk geleneğinde
Ramazan, her günü
ayrı ayrı değerlendirilen, İftar yemekleriyle, Teravih namazlarıyla, sahura
kadar süren sohbet
ve eğlenceleriyle
ayrı bir anlam taşımaktadır.
Biz Türk Ocağı
olarak, bu ve buna
benzer faaliyetlerimizle, birlik ve
beraberliğin sağlanması, ortak kutsal
duyguların paylaşılması ve milletimize
hizmet yolunda bir
adım atabilmişsek,
kendimizi mutlu sa-

Konu: İftar Meslek Yüksek Okulu
erkek öğrencilerine.
Konuşmacı-Takdim: Kenan Eroğlu
Tarih: 19 Nisan
1990
Yer: PTT Yemekhanesi
“Sayın Misafirlerimiz.
Meslek Yüksek
Okulu’nun değerli
öğrencileri.
Türk Ocağı’nın
tertiplemiş olduğumuz iftar yemeğine
hoş geldiniz diyor
hepinize saygılar
sunuyorum.
Biliyorsunuz;
Böyle kutsal bir
günde, iftar yemeğini vesile ederek bir
araya gelmek, aynı
kutsal duyguları

yarız. 1989 Yılında
kurulan Türk Ocağı, Yozgat’ta 2 yıla
yakın bir zamandır
faaliyet göstermektedir.
Türk Ocağı kurulduğu günden bu
yana Devletimizin-Milletimizin dayandığı mukaddes
duygulardan yana
olmuştur. Kuruluşunda hâkim olan
Türk Milliyetçiliği
fikri temel şiarımızdır.
Türk Ocağı; Ben
Müslüman-Türk’üm
diyen ve bunu söylemekle mutluluk
duyan herkesin feyz
alacağı, milli heyecan ve ferahlık
duyacağı, milli meselelerin konuşuldu-

ŞEFAATLI'YI ÜZÜNTÜYE
BOĞAN VEFAT
Şefaatli’nin eski belediye
başkanlarından, son
seçimde İYİ Parti belediye
başkan adayı Mustafa
Yücesoy vefat etti.

Şefaatli’nin eski belediye
başkanlarından, son seçimde İYİ
Parti belediye başkan adayı Mustafa
Yücesoy vefat etti.
Yozgat’ın Şefaatli İlçesi eski Kuzayca
Belde Belediye Başkanlarından Mustafa
Yücesoy’un vefatı ilçe halkını derinden
etkiledi. Merhum Mustafa Yücesoy
için bu gün Şefaatli Bahçelievler
mahallesindeki evinden helallik
alındıktan sonra Kuzayca Köyü’nde
toprağa verilecek.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin
Özışık, Mustafa Yücesoy’un vefatını

şu sözlerle duyurdu: “Cenazemiz
var. Güzel bir insanı, yol arkadaşımızı
kaybettik. Saat 14.30' da Şefaatli
Bahçelievler mahallesinde dualayıp
Kuzayca'da toprağa vereceğiz. Mekanı
cennet olsun.”

KAYALAR’DAN
ANLAMLI MESAJ
Eski Bakanlardan Lutfullah Kayalar
da, ANAP döneminin belediye
başkanlarından olan Mustafa
Yücesoy’un vefatından duyduğu
üzüntüyü dile getirdi.
Yozgat Çamlık Gazetesi’ne
duygularını aktaran Kayalar, ‘İyi bir
arkadaş, dost, değerli bir insandı.
Vefatından son derece üzüntü duydum.
Allah mekanını cennet eylesin.
Ailesinin, Kuzayca’nın ve Şefaatli’nin
başı sağolsun” dedi. Tarık YILMAZ

AGÂH OKTAY GÜNER

ğu, tartışılığı sıcak
bir muhittir.”
***
İftar Yemeğimiz
ertesi gün 20 Nisan
da Meslek Yüksek
Okulunun kız öğrencilerine verilmiştir.
***
13 Mayıs 1990
Tarihinde, Eski Ticaret Bakanlarından
Sn. Dr. Agâh Oktay
Güner’in iştiraki
ile Belediye Düğün
salonunda kalabalık bir topluluğa

“Değişen Dünya
Şartlarında Türkiye”
konulu konferans
verilmiştir.
Konferansa Güner değişen dünyadan, değişen Türkiye’den söz etmiş,
hatta Türkiye için
“ilmi sağ” tabirini de kullanarak,
sağ iktidarların ya
da genel manada
“Sağ” düşüncenin
yeniden ele alınıp
ilmi olarak incelenmesini ve Türkiye
şartlarının buna
göre yorumlanmasını belirtmişti.
Konferansa büyük ilgi olmuş düğün salonu dolmuş
doyurucu bir toplantı olmuştu.
***

"BAYRAMLAR DAYANIŞMADIR"
AYDEF Genel Başkanı Salih
Çelik Kurban Bayramı mesajlı
yayınladı. Kısa AYDEF olan Almanya
Yozgat Dernekler Genel Başkanı
Salih Çelik Kurban Bayramı mesajı
yayınladı.
Salih Çelik, mesajında birlik
mesajı vererek, “Dostluğun, barışın,
birlik ve beraberlik anlayışının en
ileri düzeye vardığı bir Kurban
Bayramına daha ulaşmanın
mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz”
dedi.
Tüm İslam
Türk âleminin
Kurban Bayramını
tebrik eden
AYDEF Başkanı
Salih Çelik,
mesajında
şunları kaydetti:
“Gurbette ve
ülkemde yaşayan
hemşehrilerim,
dayanışma ve
şefkat duygularının
zirveye ulaştığı
mübarek Kurban
Bayramı’na
ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu
içindeyiz.
Öncelikle bu önemli ve anlamlı
günlerin içinde yaşadığımız ülke

ve ülkemin, İslam âlemi ve insanlık
için hayırlara vesile olmasını diliyor;
daha nice bayramlara sağlık,
mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı
Yüce Allah’tan temenni ediyorum.
Bayramlar, toplumda karşılıklı
sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren,
dargınlıkları unutturup barıştıran,
kardeşçe kucaklaştıran, birlik
ve beraberliği, bir arada yaşama
arzusunu kuvvetlendiren müstesna
günlerdir. İnsanı insan yapan
değerlerin ve
erdemlerin
yoğun olarak
yaşandığı günler
olan bayramlar,
toplumsal
hayatımız
açısından da çok
büyük bir öneme
ve değere sahiptir.
Bu duygu ve
düşüncelerle, tüm
gurbette yaşayan
kardeşlerimizin
Kurban Bayramı’nı
en içten
dileklerimle kutlar,
tüm insanlık için barışa, sevgiye,
kardeşliğe vesile olmasını temenni
eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”
Haber Merkezi

YOZGAT TİCARET
BORSASI
Üyelerimizin ve hemşerilerimizin
Mübarek Kurban Bayramlarını kutlar.
Sağlık, Huzur ve Mutluluk dileriz.

MEHMET ERKEKLİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YAŞAR GÖZÜBÜYÜK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET BOZKURT
MECLİS ÜYESİ
MEHMET ÖZBIDAK
MECLİS ÜYESİ

MEHMET TÜRKEKUL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEYFİ DİKER
MECLİS ÜYESİ
HAYATİ EKİCİ
MECLİS ÜYESİ

MEDENİ AKYOL
MECLİS BAŞKANI
MURAT GENÇARSLAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HASAN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OKTAY ŞAFAK
MECLİS ÜYESİ

İSMET ER
MECLİS ÜYESİ

HAŞİM KARAMEŞE
MECLİS ÜYESİ

NAYAZİ ŞAHAN
MECLİS ÜYESİ
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VALi ZiYA POLAT'TAN

ÇAY MUHABBETi
Yozgat Valisi Ziya
Polat, halkla kurduğu
samimi diyaloglarla dikkat
çekiyor. Polat, namaz
çıkış girdiği çar ocağında
vatandaşlar kurduğu
demli muhabbetle
gönüllere dokundu. Kimi
zaman bir köyde kimi
zaman farklı bir beldede
yaptığı ziyaretlerle
Yozgat’ı ve Yozgatlı’yı
yerinde dinleyen Vali
Ziya Polat’ın bu kez
ki mekanı Çapanoğlu

Camii karşısındaki çay
ocağı oldu. Dergah Çay
evinde Emniyet Müdürü
Murat Esertürk ve daire
müdürleri ile çay molası
veren Polat, burada
hem çay içti hem de
muhabbet etti. Renkli
diyalogların yaşandığı
çay ocağı buluşmasında
ocak sahibi Yakup Başol,
Vali Ziya Polat’a sürpriz
ziyaretinden ötürü
teşekkür etti.
Tarık YILMAZ
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BAYRAM SEViNCi!
Baden Württemberg Yozgat Dernekler Birliği Yozgat’ta
ihtiyaç sahibi 150 yardıma muhtaç çocuğa destek oldu.
Baden Wurtemberg Genel Başkanı Selahattin Köse,
ayağının tozu ile Yozgat’a gelerek Kurban Bayramı öncesinde
150 çocuğa giyecek desteğinde bulundu.
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Baden Wurtemberg
Genel Başkanı Selahattin Köse’ye Sorgun Hudeybiye Hac
ve Umre Organizasyonu Sahibi Hüseyin Yazar, Şair ve
yazar Semiha Arasbora, Erdoğan ve Nuray Çetin, eşlik
ettiği organizasyonda İlk olarak Yozgat’a gelerek 40 çocuğa
bayram öncesinde giyim malzemelerini alarak teslim etti.
Daha sonra Sorgun’a geçen Köse, burada Kızılay Sorgun
Şubesi’nde düzenlenen törenle çocuklara hediyelerini teslim
ederek mutluluklarını paylaştı.
Düzenlenen törende konuşan Şair ve yazar Semiha
Arasbora, Bayram öncesinde masum yüzleri güldürmek
istedik. Bu noktada çalışmalarını uzun zamandır takip
ettiğimiz Baden Wurtemberg Bölge başkanının Selahattin
Köse Bey ve ekibini takdir ediyorum. Beni de bu hayra köprü
olarak beni de seçtikleri için ve bu mutluluğa beni de ortak
ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Hudeybiye Hac ve Umre Organizasyonu Sahibi Hüseyin
Yazar, Allah hepinizden razı olsun. Rabbime şükürler olsun
gerek dinimizde, örfümüzde, gelenek ve göreneklerimizde
yardımcı olmak birilerine bir şeyler ulaştırmak bizim
fıtratımızda var. İnsanların en hayırlısı da başkasına faidesi
olandır. Bizde Selahattin başkanımız gibi başkanlarımızın
öncülüğünde çifte bayramları yaşama sevincini yaşıyoruz.
Rabbim sayılarını artırsın. Bu katılımın herkese ulaşmasını
vesile eylesin. Bu vesile ile Kızılay Şube başkanı Ali Ateyer ve
Kızılay ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Baden Wurtemberg Genel Başkanı Selahattin Köse, Biz
ilk etapta 50 çocuk olarak hedeflemiştik. Bugün baktık bu 50
rakam 150 oldu. biz bununla da gurur duyuyoruz. Biz ilk defa
Baden Wurtemberg olarak böyle bir organizasyon içerisine
girdik. Bu ilk ve son olmayacak. İnşallah bunun devamı
gelecek. Bugün 150 yarın 200, 300 olarak sayılar artacak. Biz
sadece Yozgat’ın ve Yozgatlının yanındayız. Ben her zaman
Yozgat’ın gönüllü neferiyim. Avrupa’da ki gönüllü temsilcisi
ve elçisiyim. Doyduğum yerden doğduğum yere vefamı
ödemek için her zaman ben Yozgatlının yanında var olmaya
devam edeceğim. Allah bana bu sağlığı verdiği sürece de
yanlarında olacağım.

Kızılay’ı seçmemizdeki maksat böyle bir hayır
kuruluşunda böyle çocuklara bayramlık hediye etmemiz
ve onları sevindirmemiz hedeflerimizden biriydi. Aslında
Kızılay’ın sistemini denedim. Küçük bir meblağ gönderdim.
Sistem çok güzel olduğunu gördüm. Kararımızı verdik ve
bundan sonra yardım faaliyetlerimizi Kızılay ile birlikte
yapmaya çalışacağız.
Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız, dernek başkanları ve
federasyonlarımız yapacağı yardımları gerçekten güvenilir
ellerden yapmalarını rica ediyorum. Gerçekten Türkiye’de
ki tanışmamıza Hüseyin hocamı anıyorum her zaman.
Bize yardımlarını esirgemeyen Nuray hanıma teşekkür
ediyorum. Semiha Hanım Akdağmadeni bölge sorumlusu.
Akdağmadeni ilçesinde yaptığımız yardımlarda bizi yalnız
bırakmadı.
Düzenlenen programa katılan Avrupa Osmanlı Kültür
Enstitüsü Derneği (EİOL) Başkanı Yardımcısı Hülya Şahin,
“Bugün burada düzenlenen etkinliği görmek istedim. Yapılan
etkinliği birebir izleme fırsatım oldu. Bu tür faaliyetleri
bizlerde destekliyoruz. EİOL olarak bundan sonra Baden
Wurtemberg Derneği ile birlikte çalışma yapmak için gerekli
görüşmeleri yapacağım” dedi. Kadir GÖRGÜLÜ

Kurban Bayramınızı
en içten dileklerimizle kutlar,
Yüce Allah'tan, Türk ve İslam
Alemi'ne ve vatandaşlarımıza
huzur, refah, mutluluk, barış
getirmesini niyaz ederiz.

Abdullah YAŞAR
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı

6

GÜNCEL

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

Şehit Metin Karatepe'nin ismini taşıyan yeğeni evlendi

MUTLULUKLAR DiLiYORUZ

Suat Tinel ve Seda Tinel'in mutlu günü

SIYASETÇILERI

BULUŞTURAN DÜĞÜN

AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı
Suat Tinel ve Seda Tinel çiftinin biricik oğlu
Mert Talha Tinel, muhteşem bir sünnet
düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı.
Suat- Seda Tinel çiftini bu mutlu
günlerinde ailesi, yakınları ve sevenleri de
yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak
oldu.
Hayri İnal Konağında düzenlenen Sünnet
Düğününe; Tinel ve Solmaz ailelerinin yanı
sıra; Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu,
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç,
Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan
Erciyes, Yozgat Şehir Hastanesi Müdürü
Sencer Çiçek, AK Parti önceki dönem İl
Başkanı Çelebi Dursun, AK Parti İl Başkan
Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, BBP Merkez
İlçe Başkanı Osman Çiftçi, Yozgat İl Genel
Meclis Başkanı İskender Nazlı, Yozgat
Bakkallar Esnaf Odası Başkanı M. Atilla

Saygı Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz,
esnaflar, işadamları ve sevenleri Tinel
ailesini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Sünnetlik kıyafeti ile önce uzun araç
konvoyu eşliğinde şehir turu attırılan Mert
Talha Tinel, daha sonra sünnet düğününün
düzenlendiği Hayri İnal Konağına geldi.
Oldukça yoğun katılımın olduğu
düğünde Çapanoğlu Büyük Cami İmamı
Cemal Şahiner, Kur’an-ı Kerim den ayetler
okudu.
Yemek ikramının ardından davetliler
Tinel ailesini tebrik etti.
Tüm konuklarıyla tek tek ilgilenen Suat
Tinel ve Seda Tinel çifti oğullarının bu mutlu
gününde kendilerini yalnız bırakmayan tüm
konuklara teşekkür etti.
Bizde Yozgat Çamlık Gazetesi olarak,
Suat ve Seda Tinel çiftini tebrik ediyor,
biricik oğulları Mert Talha Tinel’e sağlıklı,
mutlu ve uzun ömürler diliyoruz.
Murat KARATEKİN

Yozgatlı ülkücü şehit Metin
Karatepe’nin ismini taşıyan yeğeni Doktor
Metin Karatepe, meslektaşı Hatice Nur ile
hayatını birleştirdi.
Necla ve Tekin Karatepe’nin oğulları
Trabzon Vakfıkebir Hastanesi’nde görev
yapan Dr. Metin Karatepe, aynı hastanede
görevli Ayşegül ve Ertuğrul Taşkın’ın
kızları Dr. Hatice Nur ile evlendi. Trabzon
Beşikdüzü Aşiyan Düğün Salonu’ndaki
düğün renkli görüntülere sahne oldu.
Karatepe ve Taşkın ailelerini bir ömür
boyu akraba kılacak düğün törenine
Yozgat’tan da çok sayıda davetli katıldı.
Yozgat’ın ülkücü şehitlerinden Metin
Karatepe’nin ismini taşıyan Dr. Metin
Karatepe ve Hatice Nur Karatepe’ye
mutluluklar diliyoruz. Tarık YILMAZ

YOZGATLI ÖĞRENCi
HAYATINI KAYBETTi
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bisiklete
otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi
hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askeri tıp
öğrencisi Bilal Selçuk A. için Çubuk’ta askeri
tören düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Çubuk - Ankara yolu
Emniyet Kavşağında meydana gelen trafik
kazasında Burak K. idaresindeki 06 CAT 936
plakalı otomobil, 19 yaşındaki tıp öğrencisi Bilal
Selçuk A.’nın kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada bisiklet sürücüsü Bilal Selçuk A. ağır
yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Halil
Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere
rağmen öğrenci, yaşamını yitirdi. Kazada
hayatını kaybeden askeri tıp 2’inci sınıf
öğrencisi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet

Hastanesi’nde askeri tören düzenlendi.
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye
Başkanı Baki Demirbaş, askeri erkan, ailesi ve
sevenlerinin katıldığı askeri töreninin ardından
Ahmetceoğlu’nu cenazesi Türk bayrağına sarılı
tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına
konularak memleketi olan Yozgat’a bağlı
Yenifaklı Üçobalar Köyündeki aile kabristanına
defnedilmek üzere uğurlandı.
Öte yandan, otomobil sürücüsü Burak K.'nın
savcılık talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan askeri tıp öğrencisi Bilal Selçuk
A. memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna
uğurlandı.
Bilal Selçuk A. Yenifakılı İlçesine bağlı
Üçobalar Köyünde toprağa verildi. İHA
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Vali Ziya Polat yaz spor okullarını ziyaret etti

OK ATTI, BASKETBOL OYNADI
Yozgat Valisi Ziya Polat, Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan
yaz spor okullarını ziyaret etti. Vali
Polat, spor salonundaki öğrencilerle
sohbet edip, ok atıp, basketbol oynadı.
İl geneline 39 farklı branşta 7 bin
500 sporcunun eğitim gördüğünü
kaydeden Vali Ziya Polat, “Amacımız
her gencimizin lisanslı olarak en
az bir spor dalıyla ilgilenmesi, bir
müzik aleti çalması ve bir yabancı
dil öğrenmesidir. Bunun için bütün
imkanlarımızı seferber ediyoruz.
Gençlerimizi, Gençlik Merkezlerimize
ve Spor Salonlarımıza bekliyoruz”
dedi. Murat KARATEKİN

GENÇLERE
Belediye Başkanını hiç böyle görmediniz

TAŞ
ÇIKARTTI
HAKEM AÇIĞINI

KAPATACAK

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Yozgat’ta hakemlik kursu düzenlendi.
Sorgun İlçesinde düzenlenen atletizm kurusuna 30 hakem adayı müracaat etti.
4 gün sürecek olan hakemlik kursu bugün
sona erecek. Atletizm Hakemlik kursunu başarıyla
tamamlayan hakem adayları, Atletizm hakemi olacak.
Hakemler il ve il dışındaki müsabakalarda görev
alabilecekler. Yapılan hakem kursu ile Yozgat’ta ki
atletizm hakem açığı kapatılmış olacak.
Atletizm İl Temsilcisi Adem Öksüz, 16-19 Temmuz
tarihleri arasında hakemlik kursu düzenlediklerini
söyledi.
Öksüz, “Kursumuz bugün tamamlanacak. Kursa 30
tane hakem adayı müracaat etti. Başarılı olanlar hakem

olacak” dedi.
AÇIK VARDI
Yozgat’ta atletizm hakem açtığı olduğunu kaydeden
Adem Öksüz, “Yozgat’ta toplamda 7 tane atletizm
hakemimiz var. Bu noktada hakem açığımız vardı. Biz
de Türkiye Atletizm Federasyonu ile görüşerek hakem
kursu açtırdık. 30 kişilik bir müracaat oldu. Kurs sonunda
başarılı olanlar hakem olacak. Böylelikle Yozgat’ta
yapılan atletizm müsabakaları daha organizeli, daha
düzenli ve tertipli yapılmış olacak” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, Spor Vadisinde gençlerle
bir araya geldi. Başkan Köse, Spor
Vadisi içiresinde bulunan voleybol
sahasında voleybol oynayan
gençlerle bir araya geldi.
Köse, burada gençlerle voleybol
maçı yaptı. Belediye Başkanı
Celal Köse, maçta sergilediği
performansı ile adeta gençlere taş
çıkarttı.

Belediye Başkanı Celal Köse
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımla, "Genç kardeşlerimle
sıkı bir voleybol maçı yaptık. Zorlu
mücadele sonrası dostluk kazandı.
Gülümseyen gözlerle gülümseyen
yüz Spora, sporcuya, gençlerimize
önem veriyor, verdiğimiz
önemi yaptığımız projelerle
destekliyoruz." ifadelerine yer
verdi. Murat KARATEKİN
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gimat

FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom

youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

M A R K ET L E R Z İ N C İ R İ

Yozgatlı hemşehrilerimizin ve
değerli müşterilerimizin mübarek
Kurban Bayramını kutlar, ülkemizin
ve Yozgatımızın birlik, dirlik ve
beraberliğine, insanlığın hidayet barış
ve huzuruna vesile olmasını
Yüce Allah'tan temenni ederiz.

gimat
M A R K ET L E R Z İ N C İ R İ

Zafer ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Kurban Bayramınızı kutlar, birlik,
beraberelik ve kardeşlik bağlarının
güçlenmesini temenni eder,
sağlık ve huzur dolu günler dilerim.

Hüseyin ERYILMAZ

ERYILMAZLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

