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MHP Gençlere emanet
Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanlığı
13. olağan kongresi yapıldı. Tek aday ile
gidilen kongrede Tekin Irgatoğlu, partinin
yeni il başkanı oldu. Büyük Sinema Kültür ve
Sanat Merkezinde yapılan kongreye, MHP
Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Akdağmadeni
Belediye Nezih Yalçın, Sarıkaya Belediye
Başkanı Ömer Açıkel, Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat

Kılıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay
ve partililer katıldı. MHP İl Başkanı Seçilen
Tekin Irgatoğlu, parti olarak hedeflerinin her
zaman yüksekte olduğunu söyledi. Irgatoğlu,
" Merhum başbuğumuzun hayat boyu yanında
durmuş , feyzini Türk İslam davasından alan
Kapı kapı siyasi gezintiye çıkmaktansa paşa
paşa ölmeyi göze alan inanmış bir ülkücü olan
liderimiz Devlet Bahçelinin Her zaman emrinde
olacağız. >>> 2'DE

96 YASINDA
Gelini ve oğlu ile birlikte hastalandı birlikte mücadele etti...

KORONAYI YENDi
Yozgat’ta yaşayan ve yakalandığı covid19 virüsünü yenip sağlığına kavuşan 96
yaşındaki Sırma nine, gençlere tavsiyelerde bulundu. Hastalığa yakalanmasının

‘Para değil iş
yeri verilsin’
Yozgat’ta Çapanoğlu Büyük Camii
Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında
mülk sahipleri işyerlerine karşılık para
değil işyeri verilmesini istiyor.

ardından 2 gün hastanede tedavi gören Sırma nine, daha sonra evine çıktı.
HERKES TEDBİRLİ OLSUN
Sırma nine, gençlere tedbirlere uymaları
konusunda uyarılarda bulunarak, “Ben 96
yaşındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu virüs
başladıktan sonra misafir de kabul etmedim.
Ama bana da bulaştı. Herkes daha çok tedbir
alsın. Kurallara uysunlar” dedi.
Oğlu Adem Düzcan ile karşılıklı dairelerde
oturduğunu anlatan Sırma nine, “Ben kimseye
gitmem. Arada bir oğluma giderim o bana
gelir. Komşulara hiç gitmem.
Hiç kimsenin evine varmazdım. Sadece
oğluma varır geri gelirdim, maskemi
takardım, hiç hissetmedim. Âdem dedi ki
‘ana test yaptırıyorum sana da yaptıralım’
dedi. Oğlumda da bende de hastalık çıktı”
şeklinde konuştu.

Bir Yozgatlı’nın Duygu Dünyasından

GÖNÜL DAĞI

Yozgat’ın
yetiştirdiği gönül
adamlarından,
yazdıkları ile Anadolu
ruhunu tüm dünyaya
tanıdan Yazar Mustafa
Çitfçi’nin kaleme
aldığı hikayeler
TRT ekranlarında
yayınlanan Gönül
Dağı dizi ile hayat
buluyor. > 5'TE

HİÇ HİSSETMEDİM
Sırma nine, hastalığı hiç hissetmediğini
testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye
gittiğini söyledi. 2 gün hastanede yattığını
anlatan Sırma nine, “Doktor baktı. 2 gün
orda yatırdı. Sonra evine git sende bir şey
yok dedi. Haplar verdi, ilaçlar verdi. Biraz
halsizlik oldu. Yorgunluk oldu. Kollarım
bacaklarım kalkmadı. Bir de gözümden yaş
hiç durmadı. Ağlar gibi durmadan gözümden
yaş aktı” diye konuştu. >>> 3. SAYFADA

YOZGAT'I ZiYARET ETTi

CHP eski Yalova
Milletvekili
Muharrem
İnce, Yozgat’ta
esnaf ziyareti
gerçekleştirdi.
>>> 4'TE

BESLENMEME DİKKAT ETTİM
Hastalığı sürecinde sağlıklı beslendiğini anlatan Sırma Nine, “Ufak
tefek ne pişirdiysem yedim. Yoğurt, süt, limonlu su, kefir içtim. Hastalık
pek zor. Herkes dikkat etsin. Maskelerini taksınlar. Dikkat etsinler" dedi.

Vali Polat OSB'de Garanti

Giyim'i ziyaret etti

Vali Polat Organize Sanayi Bölgesi
(OSB)’nde faaliyet gösteren Garanti
Giyim’i ziyaret ederek yetkililerden
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fabrika
çalışma sahalarını da gezen Vali
Polat yetkililere Yozgat’a sağladıkları
katkıdan dolayı teşekkür etti. 6'DA

GÜNCEL
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Yapmayın!- Birbirinize Zulmetmeyin !

AHMET
SARGIN
Yerköy’de bulunduğumuz dönemde apartmanda üst komşumuz vardı.
Genç çiftler görünüşte
mutlu bir yuva kurmuşlardı. Bir dönem sonra
anlaşmazlıkları başladı.
Akşam olunca gürültülü bir şekilde tartışıp
bizi de rahatsız etmeye
başladılar.

Daha sonra bu kavgalar çekilmez hale geldi.
Kap kaçak havada uçuşuyor, evde savaş oluyordu
sanki?
Biz bir müddet sonra o
binadan da Yerköy’den de
ayrıldık. Sonucunu bilmiyorum ama, çiftler hayatı
birbirine zehir ediyor,
Günlerini kavga ve gürültüyle geçiyordu. Acısak
da bu aileye çözüm olamamıştık. Arada sırada
yöneticiye şikayet ederdik ama maalesef eşlerin
arasına giremezdik.
Bugünlerde yine bir
komşumuzla başımız
dertte.
Kavga gürültü bir
yana eşler arasında çok
fena çekişme var. Tartışma, ağız telaşı ve bağrışmalar hem alt hem de
üst kattan duyuluyor.

Gece geç saatte başlayan kavgadan evdekiler
korkup tir tir titremişler.
Hayır ayıplamıyorum
ve kınamıyorum ama bu
böyle olmaz, bu evlilik
böyle yürümez, bunu çok
iyi biliyorum.
Toplumda bir aile
buhranı var, toplumda bir
geçimsizlik ve depresyon
yaşanıyor. Tahammülsüzlük, stres ve asabiyet hat
safhada. Eşler birbirine
tahammül göstermiyor,
en ufak bir tartışmada
kavga ve ardından boşanma gündeme geliyor...
Şaşalı bir düğünle bir
araya gelip mutlu düğünler yapıyoruz. Hatta bir
birimizi ölesiye sevip hiç
ayrılmayacağız diye ahitte bulunuyoruz. Eskiden
evlilikler mezarda biti-

yordu, bugünün evlilikleri
mahkemede, karakolda
bitiyor. Rabbim çocuklarımızı esirgesin!
Nikahta ne diye söz
veriyoruz: İyi günde,
kötü günde bir olup bir
birimizi terk etmeyeceğiz diyoruz. Hepsinden
önemlisi mutlu bir yuva
kurmanın sevincini yaşıyoruz.Allah adına evlilik
sözleşmesine imzamızı
atıyoruz. Allah için birbirimize emanetiz diyoruz...
Evlilik basit bir birleşme değildir. Evlilik Allah’ın emri, Sevgili Peygamberimizin sünnetidir!
Alınan eş Allah adına bir
emanettir. Eşler birbirine,
çocuklar anne babaya
Allah’ın emanetidir. Bu
emanete ihanet olmaz,
bu emanete hiyanetlik de
olmaz, olursa Yüce Allah

bunun hesabını bizlerden
sorar. Eşler nasıl bir birine emanetse çocuklar
da anne ve babaya emanettirler. Emanete sahip
çıkmak da farzdır, kutsal
bir görevdir.
Biz basit konuları gündeme getirip hayatı bir
birimize zehir ediyoruz,
birbirimize zulmediyoruz.
Bunun acısını çocuklar
çekiyor. Boşanmış ailelerin çocukları başarılı
olamadıkları gibi, hayatın
yükünü de taşıyamıyorlar. Arada kalıp anne ve
babaya düşman kesiliyorlar. Affedin biz tepişirken
onlar ayaklarımızın altında eziliyorlar. Yani kinimiz, öfkemiz adına onlara
da hayatı zehir ediyor,
onlara da zulmediyoruz!
Hani söz vermiştik
Allah adına? Hani söz-

leşmiştik bir ömür boyu
mutlu kalmaya? İyi günde kötü günde, darda
ve zorda, her durum ve
her şartta omuz omuza,
sırt sırta verip çözecektik
problemleri?
Sevgili Peygamberimiz: Hepiniz çobansınız
ve hepiniz maiyetinizdekilerden( hanenizden)
sorumlusunuz! buyurmamış mıydı?
Birbirimize Allah’ın
emaneti değil miydik?
Ne oldu bize de canileşip
birbirimize saldırıyoruz,
kavga ediyoruz, zulmediyor hatta eşlerimizi katlediyoruz!..
Müslüman bir ailenin
mutlu bir yuvası olur,
inançlı insanların gönlünde Allah korkusu olur;
eşlerin, çocukların bize
Allah’ın emaneti olduğu-

nu kabul edip emanete
ihanet edemeyiz! Hayatın
ve ömrün geçici olduğuna
inanır Allah’tan da korkarız ve Allah’ın Emanetine
sahip çıkanlardan oluruz
!..
Müslüman bir ailenin
yuvası cennet misali yaşamaya değer mutlu bir
yuvadır!.. Hayatı çekilmez hale getirmeye ve
bir birimize zulmetmeye hakkımız yoktur. Bu
amaçla da bir araya gelmiş değiliz. Aile düzenini
korumak İslamın emri
sevgili peygamberimizin
sünnetidir. Türk Milletinin
vasfı da sağlam bir aile
yuvasına sahip olmaktır.
Biz söz verdik mi, bir
ömür boyu birlikte olmaya söz veririz, bu İslam
ve Müslüman olmanın da
gereğidir!

MHP Gençlere emanet
milletimizi bayrağımızı ezanımızın yanında
olduk Türk Milliyetçisiyiz dedik ve Milliyetçisi
olduğumuz bu millet için nasıl daha önce
şehitler verdik canımızı kanımızı ortaya
koyduysak yine bugün Milliyetçi Hareket
Partisin 51. Yılında yine canımızı vermek için
seve seve veririz. 51. Yılında Milliyetçi Hareket
Partisi’nin bugünlere gelmesinde siz değerli
Ülküdaşlarımızın değerli büyüklerimizin her
birinizin emeği var. Bununla birlikte şahsım
olmak üzere Milletvekili seçimlerinde vermiş
olduğunuz destekler bizleri Yozgat’ı temsil
adına Türkiye Millet Meclisine gönderdiniz.
Yozgat’ımız şirin ama şirin olduğu kadarıyla
Ülkeye hainlik yapmayı planlayanlar karşısında
dik duruşu ile Bozok Yaylasının yiğit evlatları
unvanı ile Milli ve manevi değerlere sahip çıkan
bir millettir. Allah’a hamd olsun ki Yozgatlı
olmaktan hep gurur duydum” şeklinde konuştu.
HEDEFİMİZ YÜKSEK OLACAK
MHP İl Başkanı Seçilen Tekin Irgatoğlu,
parti olarak hedeflerinin her zaman yüksekte
olduğunu söyledi. Irgatoğlu, “Ülkemiz bir
yandan PKK, FETÖ gibi lanet terör örgütleriyle,
diğer yandan ülkemizi bölmek için fırsat
kollayan, elimize bir şey geçer mi diye
bekleyen şer odaklarıyla uğraşırken; biz
ülkücüler hiçbir ikbal peşinde koşmadan, ay
yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanması
ve bu cennet vatanın bölünmemesi için her
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zamankinden daha fazla mücadele edeceğiz.
Şunu hiç kimse unutmasın ki Milliyetçi
Hareket partisinin ışıkları yanması demek şer
odaklarının gözlerinin kör , ışıklarının sönük
kalması demektir. Liderimiz sayın devlet
bahçelinin uzun yıllar evvel koymuş olduğu
hedef 2023 vizyonunu başarıya ulaştırabilmek
için, hiç bir vatandaşımızı ötekileştirmeden,
hiç bir dava arkadaşımızı ayrıştırmadan ve tüm
teşkilatlarımızı kucaklayarak cumhuriyetimizin
100. Yılında ve daha sonrasında davamızı
başarıya götürebilmek için gece gündüz
demeden çalışacağız. Merhum başbuğumuzun
hayat boyu yanında durmuş , feyzini Türk
İslam davasından alan Kapı kapı siyasi
gezintiye çıkmaktansa paşa paşa ölmeyi
göze alan inanmış bir ülkücü olan liderimiz
Devlet Bahçelinin Her zaman emrinde
olacağız. Milliyetçi hareket partisi olarak
bizim Yozgat’taki hedefimiz her zaman en
yüksekte olacaktır. Önce Milletvekili sayımızı
yükselteceğiz akabinde de ,Allah’ın izniyle bu
salonda bulunan başta milletvekilimiz Ethem
Sedef ve tüm dava arkadaşlarımızla birlikte
Yozgat’taki tüm belediyelerin burçlarında 3
hilali dalgalandıracağız. Ülkücüler ister ve
inanırsa çıkamayacağı yol, varamayacağı hedef
yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi
bitirirken kongremizin ülkemize milletimize
Yozgat’ımıza ve davamıza hayırlar getirmesini

diliyorum” diye konuştu.
HELALLİK İSTEDİ
MHP eski İl Başkanı Ferhat Altan, “2.5 yıl
ifa ettiğim, il başkanlığı görevimi, ömrümün
sonuna kadar bir şeref madalyası olarak
taşıyacağım. Bu görevde şahsıma gösterdikleri
teveccühten dolayı, başta sayın vekilim Ethem
Sedef E, teşkilat başkanım Semih Yalçın’a ve
ülkücü milliyetçi hareketimizin saygıdeğer
genel başkanı ve liderimiz devlet bahçeli ye
şükranlarımı arz ederim ayrıca, her zaman
teşkilatımızdan maddi manevi desteğini
esirgemeyen sayın vekilime teşkilatımız
adına çok teşekkür ederim, Allah kendisinden
razı olsun. Ve birlikte bu kutlu yolda yol
yürüdüğümüz; il teşkilatıma, il ocak ve kadın
kolları başkanlarıma, ilçe başkanlarıma,
belediye başkanlarıma, il genel ve belediye
meclis üyelerime, türkav ve kamusen
başkanlarıma, vekil danışmanlarıma, tüm
teşkilat yöneticilerime ve dava arkadaşlarıma
ayrı ayrı teşekkür ederim hepiniz haklarınızı
helal ediniz. Allah sizlerden razı olsun ülkücü
milliyetçi hareket Varolsun liderimin şu sözleri
ile konuşmama son vermek istiyorum “ benim
yol arkadaşım, haramı helali bilen, ülküdaşını
koruyan, çizgisinde net olan, allah tan korkup
kuldan utanan, fitne fesat işlerle uğraşmayan ve
teşkilatının emrinde olandır” dedi.
Murat KARATEKİN
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Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanlığı
13. olağan kongresi yapıldı. Tek aday ile gidilen
kongrede Tekin Irgatoğlu, partinin yeni il
başkanı oldu.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde
yapılan kongreye, MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, Akdağmadeni Belediye Nezih
Yalçın, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel,
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Şefaatli
Belediye Başkanı Müjdat Karaca, AK Parti
Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, MHP Merkez
İlçe Başkanı Adem Kızılay ve partililer katıldı.
HEP GURUR DUYDUM
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef
ise, Türkiye’nin dört bir yanında kongrelerin
sürdüğünü dile getirdi.
Sedef, “Bugün yine 9 ilimizde İl
kongrelerimiz yapılmakta bu vesile ile il
başkanlığına seçilecek dava arkadaşlarımı
tebrik ediyorum. Bildiğiniz gibi Ülkemiz ateş
çemberinden geçiyor ve kısa tarihimizde
birçok konuyu Türkiye adeta bir kurtuluş savaşı
mücadelesi verir gibi birçok meseleyi de o
şekilde aynı mücadele ruhu ile Allaha şükürler
olsun ki Türk milletinin duruşu o vadelerden
bizi kolayca çıkmamızı ve Türkiye Cumhuriyeti
devletini dimdik sağlam bir şekilde nasıl ayakta
durduğunu da tüm dünyaya göstermiş oldu.
Ülkemiz yedi düvelle mücadele verirken biz
ülkücüler hiçbir hesap yapmadan vatanımızı
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MHP Gençlere Emanet!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Milliyetçi Hareket
Partisi…
Alparslan Türkeş
(Mekanı cennet) gibi
unutulmaz bir devlet
adamının, siyasetçi
ve askerin Türk siyasi
hayatına kazandırdığı
çok önemli bir isim
MHP…
Kendi içinde mücadelesi, şehitleri,
ideolojisi, davası,
mefkuresi olan vatan,

millet uğruna serden
geçenleri olan bir davanın adı.
Ülkü Ocakları gibi
dinamik ve geniş bir
yapıya sahip bir siyasi
duruşun yansıması.
Son dönemde bünyesinde yeni partiler
doğursa da üç hilalli
bayrağı, parti duruşu
ile yola devam ediyor
MHP!
Cumhur İttifakının
en önemli müsebbibi.
Yorgunlukları, kayıpları, mücadeleleri,
unutulmuşlukları olan
bir parti.
Tüm bunları beklentisiz vatan sevdasının karşılığında bir
bedel olarak ödemek
zorunda kalan bir
dava.
MHP’nin Yozgat’taki
duruşuna baktığımız-

da uzun bir aradan
sonra Ethem Sedef
gibi genç bir ismi milletvekili çıkararak yeniden dirilme, harekete geçme adına fırsat
yakalamış.
Ama evvelinde
yerel seçimlerde Yozgat’ın önemli belediyelerinin burçlarına üç
hilalli sancağı asarak
asıl önemli kırılma
noktasını yakaladı
MHP.
Ankara siyasetindeki Yozgatlı varlığını,
MHP’nin genel merkez
nezdinde ziyadesiyle
görüyoruz.
Sadir Durmaz gibi
bir isim Yozgat’a ağabeylik yapıyor. Sayın
Durmaz’ın duruşunu
da bu anlamda Yozgat
ve Yozgat’taki MHP
adına önemsiyorum.

Genç belediye başkanları, genç milletvekili, genç merkez ilçe
başkanı ve son yapılan kongre ile genç il
başkanına sahip olan
MHP, bir anlamda
gençlerle yeniden diriliş hamlesini gerçekleştiriyor.
MHP’nin sın 20 yılına baktığımızda ülke
genelinde bünyesinden koparak yeniden
siyasi oluşum oluşturan ya da bağımsız
kalan veya bir şekilde
siyasetten uzaklaşmış
isimleri de görürüz.
MHP’yi konuşurken
özellikle davaya gönül
vermiş, yolların dikenlerle, çalılarla dolu
olduğu, ülkücü olmanın bedelinin canla
ödendiği yıllar ve o
yılların müsebbiplerini

hatırlatma/hatırlatma
gereği duyarım.
Yozgat’ta da bu anlamda bir toparlanma,
bir vefa hareketine
ihtiyaç duyuyor MHP.
MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, uzaktan baktığınızda kolay
partili ihraç eden bir
lider gibi görünse de
aslında vefalı bir yüreğe ve duruşa sahip.
O vefayı bugün
Yozgat’ta hayata geçirecek makam sahipleri genç dava adamları
gösterecekler.
Milletvekili Ethem
Sedef’in liderliği bu
anlamda Yozgat’ta
önemli bir sorumluluğu da üstleniyor.
Tamamı genç
belediye başkanlarından oluşan MHP,
son kongrede Adem

Kızılay’la merkez ilçe,
Tekin Irgatoğlu ile il
başkanlığı makamında
da gençleşti.
(Ayrıca Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz’ı da hatırlatmak
ve görevinde bir kez
daha muvaffakiyetler
dilemek istiyorum.)
Mesleğe başladığımda tüm makamların gençler tarafından
temsil bulmasını hayal
ederdim.
(Bazı STK’larda ve
kurumlarda bu hayalim gerçekleşse de
hizmet politikasındaki
yetersizlikleri aynı
zamanda hayal kırıklığım da oldu.)
Ezelden bu güne
dinamik bir yapıya
sahip olan MHP, yeni
yüzü ile Yozgat’ta
hem geçen zamanın

telafisi hem de Yozgat
siyasetinde hizmet
politikaları ile etkin
olma adına önemli bir
fırsat yakaladı.
Ve özellikle parti içi
vefanın hayat bulması
adına da genç isimlere
çok önemli görevler
düşüyor.
Her birini yakinen
tanıyan bir mensubu
olarak Yozgat’a hizmet noktasında ortaya konulan iradeye
güveniyor, atılan her
adımın duyurulması
adına Yozgat Çamlık
Medya’nın objektif bir
gözle genç isimlerin
sesini duyurma adına
sorumluluklarını Yozgat adına yerine getireceğini de belirtmek
istiyorum.
Ne diyelim, hayırlı
olsun MHP!

96 YASINDA
Gelini ve oğlu ile birlikte hastalandı birlikte mücadele etti...

Mustafa Bulut
güven tazeledi

Deva Partisi Yozgat merkez İlçe kongresi
yapıldı. Parti binasında yapılan birinci olağan
kongreye İl Başkanı İsmail Yılmaz ve partililer
katıldı. Tek aday olan Mustafa Bulut, delegelerin
oylarını alarak Deva Partisi Merkez İlçe
Başkanı oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasından sonra konuşan Deva Partisi Merkez
İlçe Başkanı Mustafa Bulut, biz Deva dedik ve
Deva için toplandıklarını söyledi. Bulut, “ülkemizin
ekonomisinden dolayı, sağlığından dolayı olumsuz
giden şartlardan dolayı biz Deva dedik. Deva ile
yürüyeceğiz ve dertlere derman olacağız Allah’ın
izni ile. Bu ülke hepimizin. Hepimiz bu ülke için
çalışmak zorundayız. Ülkemizin bize bizimde
ülkemize ihtiyacımız var. Biz bunun için çalışmak
için buradayız. Hayallerimiz ve hayalleriniz
var. Ben ve ekibim adına çok çalışmak için söz
veriyorum. Ben bu davaya inanıyorum. İnanmak
lafın başıdır. Sonucunda başlangıcıdır. Ailem ve
takım arkadaşlarım inanıyor. Onun yüzünden de
Deva diyoruz. Bütün arkadaşlarımız adına çok
çalışacağımıza söz veriyorum” dedi.
İlimiz siyasetinde içimizden yetişen ve
yetişmekte olan değerli şahsi ihtirasları ve siyasi
gelecekleri uğruna bertaraf etme acziyetine
kurban edildiğini belirten Yılmaz, “Ülkemizde
ve ilimizde siyaset kurumunun yapıcı özelliği
bitirilmiş yıkıcı ve ötekeleştiren, dostu dosta,
arkadaşı arkadaşa düşman eden bir hal almıştır.
Ben bilirim. Ben yaptım oldu benim bekam ve
adamım politikası ve anlayışı artık iflas etmiştir.
Milletimiz ekonomik sefalet, geçim darlığı ve
adaletsizlikler karşısında aciz bırakılmıştır.
Yozgat’ımız için marka şehir vaadiyle çakılan
anlayış hem nüfus erozyonunda hem tarım
hayvancılık ve sanayileşmede maalesef bizlere
hayal kırıklığı yaratmıştır. İlimiz ve ilçelerimiz
19 yıldır destek verdiği iktidar ve aktörlerinden
beklenen ilgiyi üzülerek söylüyorum ki
görememiştir” dedi. Deva Partisi İl başkanı
İsmail Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü.
“İlimiz üretken ekonomi ve sanayileşmenin
dışında sadece betona mahkum edilmiştir. Artık
Yozgat’ımızın talihinin dönüm noktasında oluğunu
ve yeter artık gayret bizden sorunlarımızın
çözümü Devası ve takdiri Allah’tan diye haykırdığı
derinlerden hissediyor ve duyuyoruz. Esnafımızın,
çiftçimizin, memurumuzun, işçimizin ve değerli
hemşehrilerimizin haksızlık gelir adaletsizliği,
liyakatsizlik ve ekonomik sorunlar karşısında bir
haykırış içerisinde olduklarını ziyaretlerim ve
temaslarım esnasında açıkça gördüm. Ben bu
davanın Yozgat il başkanı bir neferi ve kardeşiniz
olarak bu tablo karşısında susup, oturup seyirci
olmayı kendime, hemşehrilerime ve Yozgat’ımıza
bir haksızlık olarak gördüm. Sorunlarımıza DEVA
olacağına yürekten inandığım bu hareketin bir
neferi, gönüllüsü olma kararı verdim. Bana bu
zeminde hizmet etmek üzere çalışma fırsatı
sunan değerli genel başkanım Ali Babacan Beye
huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum.
Yozgat’ımıza ve Yozgatlımıza güvenmekte bir
kere daha haklı çıktığımızı bugün merkez ilçe
kongremizde gördüğümü ifade etmek istiyorum.
Demokrasi ve atılımın ivme kazandığı merkez
ilçe teşkilatı birinci olağan kongresinin ilçemize,
ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz
ediyorum” diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

KORONAYI YENDi
Yozgat’ta yaşayan ve yakalandığı covid19 virüsünü yenip sağlığına kavuşan 96
yaşındaki Sırma nine, gençlere tavsiyelerde bulundu. Hastalığa yakalanmasının

ardından 2 gün hastanede tedavi gören Sırma nine, daha sonra evine çıktı.

Sırma
Nine

Yozgat’ta yaşayan ve yakalandığı
covid19 virüsünü yenip sağlığına
kavuşan 96 yaşındaki Sırma nine,
gençlere tavsiyelerde bulundu.
Hastalığa yakalanmasının ardından
2 gün hastanede tedavi gören Sırma
nine, daha sonra evine çıktı.
HERKES TEDBİRLİ OLSUN
Sırma nine, gençlere tedbirlere
uymaları konusunda uyarılarda
bulunarak, “Ben 96 yaşındayım.
Hiçbir yere gitmiyorum. Bu virüs
başladıktan sonra misafir de kabul
etmedim. Ama bana da bulaştı.
Herkes daha çok tedbir alsın.
Kurallara uysunlar” dedi.
Oğlu Adem Düzcan ile karşılıklı
dairelerde oturduğunu anlatan
Sırma nine, “Ben kimseye gitmem.
Arada bir oğluma giderim o bana
gelir. Komşulara hiç gitmem. Hiç
kimsenin evine varmazdım. Sadece
oğluma varır geri gelirdim, maskemi
takardım, hiç hissetmedim. Âdem
dedi ki ‘ana test yaptırıyorum sana da
yaptıralım’ dedi. Oğlumda da bende
de hastalık çıktı” şeklinde konuştu.
HİÇ HİSSETMEDİM
Sırma nine, hastalığı hiç
hissetmediğini testinin pozitif
çıkmasının ardından hastaneye
gittiğini söyledi. 2 gün hastanede
yattığını anlatan Sırma nine, “Doktor

baktı. 2 gün orda yatırdı. Sonra
evine git sende bir şey yok
dedi. Haplar verdi, ilaçlar
verdi. Biraz halsizlik oldu.
Yorgunluk oldu. Kollarım
bacaklarım kalkmadı. Bir
de gözümden yaş hiç
durmadı. Ağlar gibi
durmadan gözümden
yaş aktı” diye konuştu.
BESLENMEME
DİKKAT ETTİM
Hastalığı sürecinde sağlıklı
beslendiğini anlatan Sırma nine, “
Ufak tefek ne pişirdiysem yedim.
Yoğurt, süt, limonlu su, kefir içtim.
Hastalık pek zor. Herkes dikkat etsin.
Maskelerini taksınlar. Dikkat etsinler.
Benim kapının üstüne oğlan yazı
yazdı koydu. Annem hastalanmasın
kimse gelmesin diye. Beni de buldu
hastalık. Hepimiz hastalandık. Ben
oğlum gelinim. Allah’a hep dua ettim.
Allah’ım beni koruma Adem’imi
koru diye. Çok şükür hepimiz de
kurtulduk” ifadelerini kullandı.
ÜŞÜTTÜM SANDIM
Sırma ninenin gelini Fatıma
Düzcan da hastalığı yaşadı, zorlu bir
sürecin ardından sağlığına kavuştu.
Hastalığın ilk evresinde normal bir
grip yaşadığını düşünen Fatıma
Düzcan, “Ben üşüttüm zannettim. Her

zaman kullandığım ilaçlarım vardı.
Onlardan kullandım ama hastalık
geçmedi. Eklem ağrılarım oldu.
Halsizlik çok fazla oldu. İştahsızlık
oldu. Tat alma duyularımı kaybettim.
Bir haftanın ardından yavaş yavaş
toparlanmaya başladık” şeklinde
konuştu.
BİZİM KADAR OLMADI
Kayınvalidesi Sırma Düzcan’ın
hastalığı kendilerinden hafif
geçirdiğini anlatan Fatıma Düzcan,
“Kayınvalidemde halsizlik oldu
ama bizim kadar ağrıları olmadı.
Beslenmesine dikkat ederiz. Arabaşı,
kelle paça çorbasını çok sever. Bol
sarımsaklı içti. Belki de ayakta tutan
o oldu. Akşamları sütünü, limonlu
suyunu verdik. Çok
şükür çok şiddetli geçirmedi”
dedi.
ANNEMİ DÜŞÜNDÜM
İlk olarak kendilerinin
hastalandığını anlatan Adem Düzcan
ise, “ Annem bizimle yemek yiyor.

Ayrı evlerde kalıyoruz ama hep
bir aradayız. Dışarı çıkmıyor ama
biz çıkıyoruz. O yüzden ilk olarak
biz test yaptırdık. Annemin de hasta
olabileceğinden şüphelendim. O
yüzden test yaptırdık. Artık ben
kendimi düşünmüyorum.
96 yaşında bir annem var onu
düşünüyorum. Yani iyileşmesi için
duacı olduk. Bu herkese bir örnek
olsun. Annem genelde yoğurdu, sütü
işte limonu seven biri bunlarla ayakta
durdu. Hiç ekmek falan yemedi c
vitaminiyle ayakta durdu. Ben takviye
yaptım. Şükürler olsun atlattı. Ben de
yaşadım halsizlik, üşüme, titreme.
Yeri geliyor yerde yatıyorsun yani
kıvrandırıyor. Bu şekilde öyle bir
rahatsızlıklar oldu. Ben de annem
gibi eski toprak bizde onu örnek
aldık. Annem, eşim, ben çok şükür
kurtulduk” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

GÜNCEL
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Hep Aynı Nakarat

KENAN
EROĞLU
Hep aynı konuya
takılıyor, kırık plak gibi
sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsunuz.
Hâlbuki orta yerde sözünü edecek o kadar çok
tutarsızlık var ki. Özellikle de okumuş sayılanlarımız her duruma ve her
olaya sadece tek pencereden bakıp duruyorlar.
Mesela bir gün Fetö
ile, bir gün Dhkp-c ile, bir
gün Pkk ile yol yürüyenlerden de söz edebilirsiniz..
Hadep’li Belediyelerin

Pkk’ya yaptıkları yardım
ve yataklıklardan da söz
etmelisiniz.
Sokak ortasında başörtülüye yapılan saldırılardan da söz et.
İkide bir darbe söylemlerinden söz edenlerden bahsetmelisiniz.
Sürekli aba altından
sopa gösterenlerden de
söz etmeli.
Rakip olan herkesi yandaş-candaş diye suçlayanlar genellikle kimler
ondan da söz et.
Pkk’nın siyasi ayağı
olan ve suçüstü yakalanan Belediyelerden ve
Hdp belediye başkanlarından ve onların bölücü
faaliyetlerinden de söz
etmelisiniz.
Sağ seçmene “göbeğini kaşıyan adam, gerici, cahil yobaz” diyenlerden de söz etmelisiniz.
“Benim oyum dağdaki çobanın oyu ile bir

olamaz” diyen şımarık
sanatçı bozuntularından
da söz etmelisiniz.
Her seferinde aynı
nakaratı tekrarlamaya
gerek yok. Artık aynı
şeyleri tekrarlamaktan
vazgeçin.  
Biraz da başka konulardan bahsetseniz.  
Mesela Tecavüzcü
Hdp milletvekillinden.
“Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz heykelini”
diyenlerden, Türkiye’yi,
Avrupa’ya şikâyet edenlerden,
Biz sırtımızı YPG'ye
PYD'ye yaslıyoruz. .diyen
Figen Yüksekdağ’da da
söz edin.
Pkk sizi tükürüğü ile
boğar” diyen Hdp Hakkâri Milletvekili Abdullah
Zeydan’dan söz edin.
İran'la Türkiye savaşsa İran’ı tutarım diyenlerden.  
  “Selahattin Demirtaş

serbest bırakılmalıdır”
diyenlerden de söz etmelisiniz.
“Her şeyi bedava
yapacağım”, diyen İst.
belediyesinden bahsetseniz.  
Tarihi binaların cephesinde bulunan Osmanlı
armalarını sökenlerden,  
Köylerde kasabalarda
ne kadar Osmanlıca ve
dini eser varsa toplayıp
meydanlarda yakanlardan,  
Ayasofya’yı müze
haline getirenlerden
bahsetseniz. Gerçekten
milletinizi memleketinizi
sevdiğinize inanacağım.
Ayrıca biraz da Komünistlerin ve fetö’cülerin
strateji ve taktiklerinden,
sosyal medyada yaptıkları kışkırtmalardan,
insanları nasıl etkilediklerinden, nasıl gri ve
kara propaganda yaptıklarından bahsetseniz

acaba daha faydalı olmaz
mısınız?
Biraz da Türk Silahlı
Kuvvetlerinin başarılarından söz etseniz.  
Ayrıca savunma sanayimizin başarılarından,
ürettiği silah ve mühimmatlardan söz etmelisiniz.
Güvenlik güçlerinin
envanterine giren yerli
ürünlere de şöyle bir
bakıp söz etseniz.
Şah Fırat (Şubat
2015),  
Fırat Kalkanı (Ağustos
2016),  
İdlip Harekâtı (Ekim
2017)  
Zeytin Dalı (Ocak
2018),  
Barış pınarı (Ekim
2019),  
Bahar Kalkanı (Şubat
2020)   
Son olarak da Libya’da (Nisan 2020) tüm
zamanların savaş şekil-

lerini değiştiren operasyondan bahsetseniz.
Hatta biraz da veya
bazen son okuduğunuz
kitaplardan örnekler
verseniz.  
Ahirete göçmüş büyüklerimizden, onların
vecizelerinden, onların
fikirlerinden söz etseniz.
Hatta ve hatta Madem eğitimcisiniz, biraz
eğitim ve öğretimden
bahsetseniz,
Eğitim öğretim nasıl
olmalı,  
Yarınların ümidi olan
çocuklarımıza neler öğretilmeli, neler öğretilmemeli, bilgiler çocuklara
nasıl verilmeli. Konusundan bahsetseniz.
atta ve hatta ve hatta, biraz da sanattan,
edebiyattan okuduğunuz
romanlardan şiirlerden,
resimden,
Türkiye'de gelişen
sanat akımlarından edebi

akımlardan, bahsetseniz.
Ve hatta hatta;  
Ziya Gökalp'ten,
Mümtaz Turhan'dan.
Erol Güngör, Nihat
Sami Banarlı, Fuat Köprülü, Yahya Kemal’den.
Semiha Ayverdi, İbrahim
Kafesoğlu, Yılmaz Öztuna, Osman Turan’dan.  
Yılmaz Özakpınar,
Halit Ziya Uşaklıgil’den,
Ömer Seyfettin, Cemil
Meriç, Dündar Taşer’den.  
Nevzat Kösoğlu, Galip
Erdem, Ayhan Tuğcugil,
Necmettin Hacıeminoğlu,
Mehmet Eröz gibi düşünürlerimizden ve onların
fikirlerinden bahsetseniz
olmaz mı?
Gerçekten milletinizi
devletinizi seviyorsanız,
milletten devletten yana
şeyler söylemeli, bütünleştirici, toparlayıcı olmalısınız. Sürekli ayrıştırıcı
eleştiri yapmanın kimseye bir faydası yoktur.

“Biz ikisinden de memnun değiliz”

4 Eylül’de Memleket Hareketi’ni
Sivas’tan başlatan Eski CHP Yalova
Milletvekili Muharrem İnce, Yozgat’ta
esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
İktidar ve muhalefeti eleştiren
İnce, “İktidar muhalefetten muhalefet
iktidardan memnun ancak biz ikisinden
de memnun değiliz. Bunun için Memleket
Hareketi’ni başlattık. 81 ilde milyonlarca
insanla bir araya geleceğiz. Derdimizi
anlatıp, dertlerini dinleyeceğiz” dedi.
Türkiye’nin ciddi bir ekonomik
problemi olduğunu anlatan İnce, bu
durumun iki nedeni olduğunu söyledi.
İnce, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Memleket hareketinin kurucusu
arkadaşlarımla birlikte karış karış
Türkiye’yi dolaşıyoruz. Ağrıdan yola
çıktık. Iğdır Ardahan Kars buraya kadar
geldik. Buradan şimdi Kırıkkale’ye geçip

oradan Ankara’ya geçip dinleneceğiz
birkaç gün. Gördüğümüz şey şu: Türkiye
derin bir yoksulluk yaşıyor Türkiye’nin
büyük ekonomik problemleri var ama bu
ekonomimizin bu kadar kötü olmasının
işsizliğin bu kadar yüksek olmasının,
ekonominin bu kadar kötü olmasının iki
gerekçesi var. Bir yargı bağımsız değil,
iki Türkiye’de basın tarafsız değil. Yargıyı
düzeltsen emin olun ki ekonomimiz
düzelir. Basını düzeltsek emin olun ki
Türkiye düzelir. Türkiye en kötü olan
iki kurum biri yargı diğer basın. Basının
yüzde 90’ı iktidarın tekelinde. Onu
eleştiremiyor. Yüzde 10’u da muhalefetin
tekelinde. Onlar da genel merkezden
para alamayız diye korkuyor. Yani bu
iktidarla bu muhalefetin birbirinden hiçbir
farkı yok. Muhalefetin desteklediği kanal
de bizi vermiyor, iktidarın desteklediği

‘Para değil iş yeri verilsin’
Yozgat’ta Çapanoğlu Büyük Camii Çevre
Düzenlemesi projesi kapsamında mülk
sahipleri işyerlerine karşılık para değil
işyeri verilmesini istiyor.
Çapanoğlu Büyük Cami Etrafında Yozgat
Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek
önemli projede iş yerleri yıkılacak olan
esnaflar basın toplantısı düzenleyerek
taleplerini yerinde getirdiler.
Büyük Cami Çevresinde 22 işyeri
sahibinden Kemalettin Akbaba, Dursun
Sarıca, Safa Kızılay, iş yerleri karşılığında
para değil iş yeri talep ettiler.
Esnaflar adına açıklamada bulunan
Kemalettin Akbaba, Yozgat Belediyesi
tarafından Büyük Cami Çevre düzenleme
projesi olarak başlatılan taşınmazların
kamulaştırılması yoluna gidildiğini
hatırlatarak; “Bu kamulaştırma kapsamında
bedel olarak çok cüzi meblağ teklifinde
bulundular. Bu teklif taşınmazlarımızın
değerinin çok altındadır. Bununla tekrar
ticari faaliyetlerimizi yürütecek işyeri
almamızda sermaye olarak kullanmak
mümkün değildir” dedi.
“Belediyeye bu mağduriyetimizi
ilettiğimizde “mahkemeye gidin”,
“Cumhurbaşkanlığından acele
kamulaştırma kararı çıkacak” şeklinde

beyanlarla mağduriyetimizi görmezden
gelinmiştir. Bizler burada 40 yıllık
esnaflarız” diyen Akbaba; “Babalarımız,
dedelerimiz burada esnaflık yapmıştır. Bu
alan Yozgat’ın sosyoekonomik şartları göz
önüne alındığında ticari faaliyetin Yozgat
ekonomisine katkısı yönünden en önemli
yerdir. Buradaki esnafın mağduriyeti tüm
Yozgat’ın mağduriyeti olacaktır.
Bu noktaya gelinen aşamada 2017 yılında
o zamanın Belediye Başkanı Kazım
Arslan döneminde başlatılan proje
neticelendirilememiş ancak kamulaştırma
tamamlanmadan proje alanı ihaleye
çıkarılmıştır. Yüklenici firmaya teslim edilip
hafriyat çalışmalarına başlanılmıştır. Daha
önceden de otopark olarak kullanılan
alanda da 5 yıldır ha yıkıldı ha yıkılacak
kaygısıyla iş yapamaz, gelir elde edemez
hale gelmiştir. Süreç her durumda yok
sayıldığımız haklarımızın dikkate alınmadığı
şekilde iletilmiştir. Hepiniz proje sahasının
halini görmektesiniz. Burada ticaret
yapmak, gelir elde etmek
mümkün
mü? Belediye bize
uygun bir
yer gösteremez miydi?
Çevredeki
apartmanların altında
esnaflar
bulunuyor. Buranın park,
bahçe,
havuz yapılıp bizim yok

sayılmamız ne gibi katkı sağlayacak. Proje
alanına sosyal tesis, çay ocağı yapılıp da
anlamadığımız esnaflara işyeri yapılamaz
mıydı?
Cumhurbaşkanlığından acele kamulaştırma
kararı çıkarılıp bizler aleyhine dava
açılmıştır. Bu halde acele olmasını
gerektiren bir durum bulunmaktadır.
Anlamak için belediyeye her türlü
başvuruda bulunulmuştur. Ancak sonuç
alamadık” dedi.
Son olarak belediyeye samimi
tavsiyemiz hemşehriliğe yakışır şekilde
bizim ve Yozgat’ın ihtiyaçlarını görmeleri
keyfi ve hukuksuz işlemlerinden
vazgeçmeleridir.
Murat KARATEKİN

KEMALETTİN AKBABA

kanal da bizi vermiyor. Yani bu iktidar
bu muhalefet birbirinden memnun.
Biz hiçbirinden memnun değiliz. Biz
Türkiye’ye bir üçüncü yol öneriyoruz. Biz
onların tirajının çok üzerinde çok para
değil, çok emek harcayarak milyonlarca
insanlar keşke pandemi olmasaydı.
Daha çok insanlar bir araya gelirdik.
Ama milyonlarca insanla göz teması
kuracağız, dertlerini dinleyeceğiz. Hiç
üşenmeyeceğiz. Bizim felsefemizde
açılmayacak kapalı kapı yoktur. Yanlış
anahtar vardır. Doğru anahtar olursa her
kapı açılır. Karış karış ülkeyi dolaşacağız.
Milyonlarca insana derdimizi anlatacağız.
81 vilayet bittikten sonra büyük ilçeleri,
sonra büyük köyleri gezeceğiz. Biz
memleket hareketi Türkiye’nin geleceği
diyoruz.”
Eda DEMİREL

Allah rahmet
eylesin

Yozgat Yukarı
Nohutlu Mahallesi’nden
Aslan Ekmekçi’nin
babası berber Asım
Ekmekçi vefat etti.
Merhumun cenazesi
hafta sonu Çatak
Mezarlığı’nda defnedildi.
Çamlık Gazetesi olarak
merhuma Allah’tan

rahmet başta ailesi olmak
üzere sevenlerine baş
sağlığı dileriz.
Eda DEMİREL
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Yere atılmayan çöpün hatırası... 1

HÜSEYİN
KOÇ
“Çocuk bunları
söyleyince içim burkuldu… Kendi çocukluğumdaki fakirliğim
gözümün önüne gel-

di.” Yıllar önce, el
emeği göz nuru ile
geçindiğim iş yerimin
önünde otururken
tahta lokum sandığından yapılmış ayakkabı boya sandığına
dönüştürülmüş kutusunu omuzuna iple
asmış küçük bir çocuk önümde durarak
“amca ayakkabılarını
boyayabilir miyim?”
diye sordu. Çocuğun
hâlini gördüm boyatmaya karar verdim:
-Kaça boyuyorsun?
-İki yüz elli kuruş
(yıllar öncenin fiyatı)

Anlaştık. Boya sandığını yere koydu, ben
de ayağımı boya sandığına koydum.
Yere dizlerinin üzerine çökerek sandığın
içinden boş yuvarlak
bir teneke kutusu
çıkardı. Kâğıda konulmuş boyayı bu teneke
kutuya boşalttı. Benim için vakit geçirme
olan bu hâl sebebiyle
çocuğun heyecanla
hareketlerini izliyordum.
Kâğıttaki boyayı
kutuya sıyırdı. Sonra
kâğıdı buruşturup bir

yumak yaptı. Sağa
sola bakındı ama kâğıdı yere atmadı. İki
dükkân ileride bir çöp
kutusu gördü. “Amca
bunu çöp kutusuna
atıp geleyim” dedi.
Onun bu hareketi
doğrusu hoşuma gitti.
Daha ilgimi çekmeye
başladı.
Koşarak gidip geldi
ve yine dizlerinin üzerine çökerek boya fırçasını minik eline alıp
işine koyuldu. Ben de
elimi uzatarak saçını
okşadım:
“Aferin çöpü yere

atmayıp güzel bir hareket yaptın” dedim.
“Amca herkes elindeki çöpü sepete atarsa şehir kirlenmez”
gibi bir söz söyleyince
çok akıllı ve zeki biri
olduğunu anlamıştım.
Ayakkabı boyatırken
bu minik delikanlıyla
sohbete başlamıştık.
İsmini sordum “İsmail” dedi.
-Nerede oturuyorsun İsmail?
-Mahallesini söyledi.
-Orası çarşıya oldukça uzak nasıl gidip

geliyorsun?
-Olsun arkadaşlar
ile gidip geliyoruz.
-Peki okula gidiyor
musun?
-Evet dördüncü sınıf bitti bu sene beşe
gideceğim.
Mesleğim elektronik, TV tamirciliği olduğu için aklıma geldi
sordum:
-Televizyonunuz ne
marka?
-Amca bizim televizyonumuz yok.
-Peki nerede seyrediyorsunuz?
Beni şoke eden bir

cevap verdi:
-Mahallenin kahvesinin camından bakıyoruz.
Bir hoş olmuştum:
-Peki baban ne iş
yapıyor?
-İnşaat işçisi.
Çocuk bunları söyleyince içim
burkuldu… Kendi
çocukluğumdaki yoksulluğum, fakirliğim
gözlerimin önüne
geldi. Gerçi şimdi de
zengin ve varlıklı değildim ama çok şükür
namerde muhtaç değildim.

Bir Yozgatlı’nın Duygu Dünyasından

GÖNÜL DAĞI

Yozgat’ın yetiştirdiği gönül adamlarından, yazdıkları ile
Anadolu ruhunu tüm dünyaya tanıdan Yazar Mustafa
Çitfçi’nin kaleme aldığı hikayeler TRT ekranlarında
yayınlanan Gönül Dağı dizi ile hayat buluyor. Dizinin ilk
bölümü büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Bunun adı kalleşliktir,

korkaklıktır
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay,
Ermenistan'ın sivillere
yönelik saldırıları
ile ilgili, "Bunun adı
kalleşliktir, korkaklıktır,
hak hukuk tanımazlıktır"
dedi.
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay, sosyal
medya hesabından
yaptığı açıklamada,
"Savaş suçu işleyen
terörist ve işgalci devlet
Ermenistan Gence'de
kadın, çocuk, yaşlı
demeden yine masum
sivilleri vurdu ve kirli

yüzünü bir kez daha
gösterdi.
Bunun adı kalleşliktir,
korkaklıktır, hak
hukuk tanımazlıktır.
Her konuda sözü olan
ülkelerin ve uluslararası
kuruluşların işgalci
Ermenistan'ın sivilleri
katletmesine sessiz
kalması manidardır.
Hiçbir insanlık suçu
cezasız kalmaz. Can
Azerbaycan'ın daha da
güçlü şekilde yanında
olmayı sürdüreceğiz"
ifadesini kullandı.
Tarık YILMAZ

Bozkırın Kalemi hemşerimiz,
ödüllü yazar Mustafa Çiftçi’nin
hikayelerinden oluşan Gönül
Dağı Dizisi TRT ekranlarında
ilk bölümü ile izlenme rekoru
kırdı. Dizinin duygu yüklü
sözleri Anadolu insanının
ruhunu yansıtırken, 66 plaka
Yozgatlıları’ın yüreklerine
dokunmaya yetti.
Köprüfilm imzalı Gönüldağı
dizisinin kadrosu usta isimlerden
oluşuyor. Usta kalem Mustafa
Çiftci’nin hikayelerinden yola
çıkılarak TRT için ekrana
uyarlanan dizinin yönetmen
koltuğunda Yahya Samancı
oturuyor. Yapımcılığını Ferhat
Eşsiz’in yapacağı yaptığı dizide
başrolde BerkAtan ve Gülsüm
Ali İlhan yer alıyor. Ayrıca dizide

Ecem Özkaya, Ferdi Sancar,
Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar,
Yavuz Sepetçi, Gülhan Tekin,
Feyza Işık, Nuri Gökaşan,
Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk,
Nazlı Pınar Kaya, Ege Aydan
Eser Eyüboğlu, Çiğdem
Aygün,Şebnem Dilligil yer alıyor.
CELAL BAŞKAN
TEBRİK ETTİ
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse sosyal medya hesabından
dizi ile ilgili paylaşımda bulundu.
Mustafa Çiftçi’yi de tebrik
eden Köse’nin mesajı şu
şekilde oldu: “TRT 1’in merakla
beklenen yeni dizisi Gönül Dağı,
izleyenleri derinden etkileyecek
güçlü öyküsü, Anadolu’nun
güzelliklerini sergileyen
muhteşem

AK Parti İl Genel
Meclisi eski üyesi
ve Yozgat'ın tanımış
esnaflarından Ali
Efendi Açıkgöz,
annesini Leyla
Açıkgöz'ü kaybetti.
Anne Açıkgöz,
dün öğle namazına

müteakip Topaç
köyünde toprağa
verildi. Biz de Yozgat
Çamlık Gazetesi
olarak Leyla
Açıkgöz'e Allah'tan
rahmet dilerken,
ailesi ve sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.

ZAYİİ
Yabancı kimlik kartımı kaybettim. Yenisini
alacağımdan Hükümsüzdür.
Nur Mustafa

gönülden yaşayan, alın teriyle
kazanırken hayalleri uğruna
yaşam mücadelesi veren
insanları aktaran yapım, şimdiden
izleyicisinin ilgisini çekmeyi
başardı.
Gülsüm Ali İlhan, son olarak
rol aldığı 'Payitaht: Abdülhamid'
dizisiyle yıldızı parladı.
'Cennnet'in Gözyaşları' ve
'Güneşin Kızları'nda- oynayan
Berk Atan, yeni projesiyle
hayranlarını heyecanlandırdı.
Mustafa Çiftçi, İletişim
Yayınları'ndan çıkan 'Bozkırda
Altmışaltı' kitabıyla edebiyat
çevresinden olumlu eleştiriler
aldı. Çiftçi, öykülerini her hafta
Akşam Açık Görüş ekinde
kaleme alıyor. Tarık YILMAZ

Cinayet şüphesiyle tutuklandı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde evde ateşli silahla
yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden
kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şefaatli ilçesindeki evinde
14 Ağustos'ta ateşli silahla yaralanan ve kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybeden H.Y. isimli kadının
ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme

Annesini kaybetti

görüntülerinin yanı sıra usta
oyuncu kadrosuyla da göz
dolduruyor.
“Bozkırın kalemi”
Hemşehrimiz Mustafa
Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış
öykülerinden esinlenilerek
hazırlanan dizinin hayırlı olmasını
Yüce Rabbim’den niyaz ediyor,
oyuncu, yapımcı ve teknik ekibini
tebrik ediyorum.”
ANADOLU İNSANININ
ÖYKÜSÜ
‘Gönül Dağı’, bozkırın
ortasında yer alan şirin bir
kasabada yaşayan sıcakkanlı,
sevecen Anadolu insanının
öyküsüne odaklanıyor.
Gelenekleri, şehirlerde
unutulmaya yüz tutmuş değerleri

yaşandı. H.Y.’nin intihar ettiği yönünde bilgi veren
maktulün eşi M.Y. ve annesi R.Y.’nin çelişkili
ifadeleri nedeniyle, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince olayın cinayet olabileceği değerlendirildi.
Soruşturmaya bu yönde devam eden ekipler, olay
yerinde yapılan inceleme ve alınan ifadeler ile kriminal
inceleme sonucu maktul H.Y.’nin yakın ateş ile

değil uzak ateş sonucu öldüğünü tespit etti. M.Y.’nin
elinde barut artıklarının da tespit edilmesi üzerine
maktul H.Y.’nin eşi M.Y. tarafından vurulduğu şüphesi
doğrultusunda Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığınca
gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan M.Y. sevk
edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine
gönderildi. İHA
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Vali Polat OSB'de Garanti

Giyim'i ziyaret etti
Yozgat Valisi Ziya
Polat Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyetlerini
sürdüren Garanti
Giyim firmasında
incelemelerde bulunarak
Yozgat’a sağladıkları
katkılardan dolayı
teşekkür etti. Yozgat
Valisi Ziya Polat İlde
incelemeler devam
ediyor. Vali Polat
Organize Sanayi
Bölgesi (OSB)’nde
faaliyet gösteren
Garanti Giyim’i ziyaret
ederek yetkililerden

çalışmalar hakkında bilgi
aldı. Fabrika çalışma
sahalarını da gezen Vali
Polat yetkililere Yozgat’a
sağladıkları katkıdan
dolayı teşekkür etti.
OSB'de faaliyetlerini
devam ettiren ve 1200
kişiye istihdam sağlayan
Garanti Giyim'i ziyaret
eden Valimiz Ziya
Polat, fabrika çalışma
sahalarını gezerek
yetkililerden bilgi alıp,
ilimize sağladıkları
katkıdan dolayı teşekkür
etti. Eda DEMİREL

MUAYENE ELDİVENİ SATIN ALINACAKTIR
YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Muayene Eldiveni alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/551961
1-İdarenin
a) Adresi: Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3542175070-2176633 - 3542176671
c) Elektronik Posta Adresi: yozgat.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2.636.400 ADET Muayene Eldiveni Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Müdürlüğümüze Bağlı Yozgat Şehir Hastanesi 2.Yozgat Çayıralan İlçe Devlet
Hastanesi, 3.Yozgat Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi, 4.Yozgat Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi, 5.Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi, 6.Yozgat Akdağmadeni Devlet
Hastanesi, 7.Yozgat Boğazlıyan Devlet Hastanesi, 8.Yozgat ADSM., 9. Yerköy Devlet Hastanesi,
10.Sarıkaya Devlet Hastanesi, 11. Saraykent Devlet Hastanesi ve 12.Entegre Devlet Hastaneleri(Müdürlüğümüz Depolarına)
c) Teslim tarihi: Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaç talepleri doğrultusunda yüklenici
firma ile mutabık kalınarak teslimatlar yapılacaktır. Sağlık tesislerimizin ihtiyaç ve stok durumuna
göre peyder pey teslim edilecektir. Yüklenici, verilen yazılı siparişe müteakip istenilen malzemeyi
3 iş günü içerisinde teslim etmek zorundadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No: 42/A Merkez / YOZGAT / 3. Kat Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati: 12.11.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
*Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin
TİTUBB/ ÜTS'de tedarikçi firma adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi

tamamlanmış olması şartı aranacaktır. ÜTS barkodları teklifle birlikte sunulacaktır. Tıbbi Cihaz
Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB/ÜTS kayıt veya bildirimi
aranmayacak ve bu ürünler için ÜRETİCİNİN veya İTHALATÇININ Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınacak, ilgili belge ihale zarfında sunulacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair beyan verilen malzemelere ait teklif sunan isteklinin bayi olması
durumunda üretici veya ithalatçının vermiş olduğu Satış Yetki Belgesi ihale zarfında sunulacaktır.
*Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında istenilen “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'nin” aslı veya aslı idarece görülmüş sureti teklif dosyasında sunulmalıdır.
*İstekliler fiziken yerli malı belgesi sunacaklar ise teklif ettikleri ürüne ait yerli malı belgesinin aslı
veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretini teklif dosyasında sunmalıdır. Sunulmayacak belgeler kapsamında olan Yerli Malı Belgesinin tarih ve sayısının tabloda yer alan açıklama kısmına
hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait S/M/L bedenden birer adet numuneyi ihale saatinden önce
Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir. Numuneler tutanakla teslim alınacak olup, bu tutanağın
bir sureti de istekliye verilecektir. Firmalar numunelerini orjinal ambalajında, üzerine malzeme
adı ve firma adını içerecek şeklinde etiketlenmiş olarak teslim edeceklerdir. Açıktan gönderilecek
numuneler ile üzerinde firma adı belirtilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir. Gerektiği takdirde ihale komisyonu tarafından tekrar numune istenebilecektir. Numuneler teknik uzman üyelerce
teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek
değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanak altına alınacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin numune teslim etmediği teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan
Cad. No: 42/A Merkez / YOZGAT / Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 						
(İ-48)

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı
iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96
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GÜNCEL

Belediye kitap

Sorgun'da alt yapı

etkinliği düzenledi
Yozgat’ın Akdağmadeni
İlçe Belediyesi Akdağmadeni
Salep’i eşliğinde kitap okuma
etkinliği düzenledi. Etkinliği
Akdağmadeni Belediye Başkanı
Uzm. Dr. Nezih Yalçın’da katıldı.
Akdağmadeni Belediyesi Şehit
Mehmet Köklü parkı kafeterya
bölümünde oluşturduğumuz ve
içerisinde yaklaşık 3 bin kitap
bulunan kütüphanede Belediye
Başkanı Uzm. Dr. Nezih
Yalçın’ın da katılımıyla '' Kitap
okuma etkinliği'' düzenlendi.
Akdağmadeni

çalışmaları sürüyor

Belediyesi’nden yapılan
açıklamada; “Şehit Mehmet
Köklü parkı kafeterya
bölümünde oluşturduğumuz ve
içerisinde yaklaşık 3 bin kitap
bulunan kütüphanede Belediye
Başkanımız Uzm. Dr. Nezih
Yalçın'ın da katılımıyla '' Kitap
okuma etkinliği'' düzenlendi.
Etkinliğe katılan misafirlerimize
Akdağmadeni Salebi ve çay
ikramı yapıldı. Belirli aralıklarla
kitap okuma etkinliğimiz devam
edecektir” ifade edildi.
Eda DEMİREL

Yozgat’ın Sorgun İlçe
Belediyesi yol çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Sorgun
Belediyesi daha önce yapımına
başladığı Akif Kılıç caddesini
yeni görünüme kavuşturdu.
Sorgun belediyesi daha
önce çalışmalarına başladığı
Akif Kılıç caddesinde ki yol
asfaltlama ve düzenleme
çalışmalarını sonlandırdı.
Sorgun Belediye Başkanı
M. Erkut Ekinci yaptığı
açıklamada; “İlçemiz
genelinde çileye dönüşen

yolları, altyapı sorunları
çözülmüş, düzenli ve modern
kaldırımları olan, yeni
aydınlatma direkleri görsel
şölen haline getirip, sıcak asfalt
uygulamasıyla taçlandırıyoruz.
Yollarımızı kısa süre içerisinde
konforlu bir hale getirdik.
Sorgun'a yakışan, Sorgunlu
hemşehrilerimize layık olan
en iyi hizmeti vermek için
gece gündüz çalışıyoruz. Atıf
Kılıç Caddes'nin yeni yolları
Sorgun'a çok yakıştı” dedi.
Tarık YILMAZ

BASSAGLIGI
Çandır Halim İlbay’la

Yola Devam Dedi
AK Parti Yozgat
teşkilatlarında kongre süreçleri
devam ediyor. Bu kez ki
adres Çandır olurken, Adalet
Komisyonu Başkanı Bekir
Bozdağ, kongre dolayısıyla
bir mesaj yayınladı. Çandır’da
tek adaylı gidilen kongre de
Halim İlbay ile bir kez daha
yola devam kararı
alındı. 7. Olapan il
kongresine AK
Parti Yozgat
İl Başkanı
Çelebi
Dursun,
Yozgat
Milletvekili
Yusuf Başer,
Çandır
Belediye Başkanı
Mustafa Erkan
Örgün, ilçe başkanları
ve partililer katıldı.
Kongrede yapılan
konuşmalarla birlik ve beraberlik
mesajları verilirken, AK Parti
Anayasa Komisyonu Başkanı
Bekir Bozdağ, yayınladığı şu
mesajla kongrenin hayırlı olması
temennisinde bulundu: “Çandır

için inandığın yolda yürü. Birlik,
beraberlik ve kardeşlik ruhu
içerisinde, büyük bir heyecan ve
coşkuyla gerçekleştirilen Çandır
Ak Parti 7. Olağan Kongresinde
güven tazeleyerek İlçe Başkanı
seçilen Sayın Halim İlbay’ı ve
seçilen yeni yönetim kurulu
üyelerini ayrı ayrı tebrik
ediyor, görevlerinde
başarılar diliyorum.
Partimizde
kuruluşundan
günümüze
kadar her
kademede
görev alan
tüm teşkilat

AK Parti İl Genel Meclisi eski Üyesi ve Yozgat'ın tanınmış esnaflarından
Ali Açıkgöz'ün muhterem annesi Leyla Açıkgöz'ün
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan Rahmet,
Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

mensuplarımıza
şükranlarımı
sunuyorum. Artık ilk
günkü aşkla ve şevkle
daha da çok çalışmanın vaktidir.
Yolunuz açık olsun... Allah yar ve
yardımcımız olsun.... Çandır için
inandığın yolda yürü. Her şey
Türkiye için. Her şey Çandır için.
İlk günkü aşkla. Durmak yok
yola devam. Haydi Bismillah!...”
Tarık YILMAZ

İLAN
YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/212 Esas
KARAR NO: 2020/52
Davacı, Bülent Bilgin ile Davalı, Yozgat Nüfus Müdürlüğü
arasında görülen Nüfus (Ad VE Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
1-Davanın kabulüne, Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Ortaköy
Mah/ Köy Nüfusuna kayıtlı, 21/11/2002 doğumlu, 25559594206
T.C. Kimlik numaralı, KADRİYE BEYZA BİLGİN’in nüfus kayıtlarında KADRİYE BEYZA olarak görünen isim hanesinde KADRİYE isminin iptaliyle BEYZA olarak değiştirilerek bu şekilde nüfus
kayıtlarına tesciline, karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/10/2020
							(İ-47)

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

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

PERSONEL iLANI
“Güzellik Merkezimiz de çalışmak üzere
cilt bakım uzmanı aranmaktadır”

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17

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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Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

FİYATI: 1.00 TL

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

YOZGATSPOR'DA PUAN
KAYBI SÜRÜYOR 1-1
3. LİG 2. GRUP
PUAN DURUMU

TAKIM 		
O
1. Yomraspor 5
2. Ceyhanspor 5
3. Nazilli Bld 5
4. Fethiyespor 5
5. Çengelköy 5
6. Tekirdağ
5
7. Mardin 		
4
8. İskenderun 4
9. Darıca 		
5
10. Kütahya
4
11. Kahtaspor 5
12. Tokatspor 4
13. Tepecik
4
14. Halide E.D. 4
15. Yozgatspor 5
16. Karaman 4
17. Ağrıspor
3

G
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

B
2
1
0
0
2
2
1
1
3
2
2
2
1
1
2
1
1

M
0
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
3
2

P
11
10
9
9
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
2
1
1

Misli.com 3. Lig 2.
Grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgaspor
1959 FK, ligin 5'inci
haftasında deplasmanda
Kahta02 Spor ile karşı
karşıya geldi.
Kırmızı-siyahlı
takım Adıyaman ekibi
karşısında 1-0 öne
geçmesine rağmen
90+2'de yediği golle
sahadan bir puanla
ayrıldı.
Yozgatspor 1959 FK,
aldığı bu beraberlikle
puanını 2'ye yükselterek,
15'inci sırada yer aldı.
Kahta İlçe Stadında
oynanan karşılaşmanın
ilk yarısında Kahta02
Spor ile Yozgat10959
Spor takımları gol
atamayınca ilk yarı
golsüz sona erdi.
İkinci yarının 51.
dakikasında Ali Kaan
Şahanbaz’un gölüyle
Yozgat 1959 Spor ev
sahibi takım karşısında
1-0 öne geçti.
Maçta 90’ıncı
dakikaya kadar 1-0 yenik
sürdüren ev sahibi takım
Kahta02 Spor, 90+2’de
Ali Tayfun Akbey’in attığı
gol ile Kahta02 Spor

beraberliği yakaladı.
Hakemin bitiş düdüğü
ile birlikte 1-1 biten
maçta her iki takımda
1’er puana razı oldu.
GÖZ DOLDURUYOR
Öte yandan
Yozgatspor 1959 FK'nın
18 yaşındaki kalecisi
Bilal Karataş, Ziraat
Türkiye Kupasındaki
Çarşambaspor
maçından sonra Kahta
02 spor maçında da
yıldızlaştı. Genç oyuncu
Kahta 02 maçında
yaptığı kurtarışlarla göz
doldurdu.
Bilal Karataş,
Adıyaman ekibi
karşısında üç net gol
pozisyonunu engelledi.
TAKIMI SIRTLIYOR
Yozgatspor 1959
FK'nın genç oyuncusu Ali
Kaan Şahanbaz kupa da
ve lig de attığı gollerle
takımını sırtlamaya
devam ediyor.
Kırmızı-siyahlı
takımın genç yeteneği
Ziraat Türkiye kupasında
attığı golle takımına
turu getirirken, lig de
de attığı golle takımına
katkı sağladı.
Murat KARATEKİN

TEDAVİSİ
SÜRÜYOR

Yozgatspor 1959 FK'nın
tecrübeli oyuncusu Fırat
Demir'in tedavisi sürüyor.
Ceyhanspor maçından
sakatlanarak oyundan çıkan
Demir'in arka adelesinde
zorlanma tespit edildi.
Tecrübeli oyuncu tedbiren
Çarşambaspor ile Kahta
02 spor maçları kadrosuna
alınmadı. Fırat Demir'in
tedavisi sürüyor.

TOPLU SONUÇLAR

Kahta 02 spor-Yozgatspor 1959 FK 1-1
Mardin Fosfatspor-Darıca Gençlerbirliği 1-1
Yomraspor- Büyükçekmece Tepecikspor 2-1
Ceyhanspor-Tekirdağspor 4-0
İskenderun FK-Nazilli Belediyespor 0-4
Belediye Kütahyaspor-Çengelköyspor 1-1
Halide Edip Adıvar-Ağrı 1970 spor 0-0
Fethiyespor-Karaman Belediyespor 2-0

