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Mahalleli Başkan Yalçın'ı

Başkan Erkut Ekinci’den

yolda karşıladı kursiyerlere ziyaret!

Akdağmadeni Belediyesi tarafından yürütülen
yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Güneyli
Mahallesi Esentepe Mezrası’nda yaklaşık 3 bin 500
metre uzunluğunda sathi kaplama asfalt çalışması
yapıldı. Bölgede yol genişletme çalışmaları, yağmur
suyu drenaj hatlarının yapımı, zemin sağlamlaştırma
işleminden sonra mahalle sakinleri için çileye dönen yol
yeni haliyle vatandaşların hizmetine sunuldu. 2'DE

Sorgun Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, Belediye, Halk
Eğitim Merkezi ve İŞKUR
İşbirliği ile açılan mesleki ve el
sanatları kursu gören kadınları
ziyaret ederek, gerekli her şeyi
yapacaklarını kaydetti. >> 2'DE

Türkiye’nin ve dünyanın her yerine ürünler gidiyor

CEKAS’ta üretim

devam ediyor

"Söz verdik yapıyoruz"
Ak Parti Yozgat Milletvekili
ve Genel Merkez Seçim İşleri
Başkan Yardımcısı Av. Yusuf Başer,
“Söz verdiğimiz gibi 2021 yılında
hemşehrilerimizi konutlarına
kavuşturacağız” dedi. >> 4'TE

Boğazlıyan'a taziye evi

Çayıralan ilçesinde Belediye bünyesinde Başkan Ömer Codar tarafından kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar
Şirketi (ÇEKAŞ) hiçbir kimyasal kullanmadan ürettiği organik ürünleri vatandaşla buluşturmaya devam ediyor.

20 KİŞİ İSTİHDAM EDİYORUZ
ÇEKAŞ Sorumlusu Gülten Codar Bulut,
organik ürünleri hiçbir katkı maddesi olmadan
ürettiklerini söyledi.
ÇEKAŞ bünyesinde yaklaşık 20 kadının
istihdam edildiğini kaydeden Bulut, “ÇEKAŞ,
Çayıralan Belediyesi tarafından hem kadın
istihdamını sağlamak hem de organik
ürünlerimizi tanıtmak amacı ile kurulmuş bir
şirket.
Bu anlamda ÇEKAŞ’ta kendi tarlalarımızdan
elde ettiğimiz ve ilçemizde üretim yapan
vatandaşlarımızdan temin ettiğimiz ürünlerin
turşusunu, kuşburnu, gileboru gibi ürünlerin
marmelatını, daha başka bir sürü ürünün
üretimini yapıyoruz.
İsteyenler ÇEKAŞ’a gelip buradan istedikleri
ürünleri temin ediyorlar. İsteyenler de sipariş
veriyor biz de istedikleri ürünleri kargo aracılığı
ile kendilerine ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

7'DE

Şahin’in destekleri

devam ediyor

YUFKA EKMEK YAPIYORUZ
Haftanın bir günü börek ve gözleme
yapıldığını anlatan Bulut, “Burası ÇEKAŞ
belediyenin şirketi yufka ekmek börek organik
ürünler üretiyoruz. Börek, gözleme, bazlama
yapıyoruz.
Haftanın bir günü börek, haftanın iki üç günü
de yufka ekmek yapıyoruz. Organik ürünlerimiz
var. ÇEKAŞ’ın kendi bahçesinden üretilen
ürünler var.
Reçel çeşitleri, turşu çeşitleri kendi
ürünlerimizi üretiyoruz. 15-20 kadın çalışıyor.
Kadınlarımız da çok memnun. Sipariş de
alıyoruz. Vatandaşlarımız da kendileri de gelip
alıyor. Satışlarımız çok güzel” dedi. >> 3'TE

MEVSİMİN İLK 'KAR'I YAĞDI
Bir süredir soğuk
havanın etkili olduğu
Yozgat’ta mevsimin
ilk karı yağdı. Bir
süredir soğuk

havanın etkili olduğu
Yozgat'ta mevsimin
ilk karı yağdı. Öğle
saatlerinde kent
merkezinde başlayan

kar yağışı kısa süre
etkili oldu. 15 dakika
süren kar yağışı daha
sonra yerini yağmura
bıraktı. >>> 5'TE

Yozgatlı hayırsever
İş İnsanı Bilal Şahin,
Yozgat Bozok
Üniversitesi
Araştırma ve
Uygulama
Hastanesi’ne olan
desteklerine devam
ediyor. Şahin, son olarak hastaneye 300
duvar saati, 500 imza kalemi, 4 yoğun
bakım medikal monitörü desteğinde
bulundu. Şahin, geçtiğimiz günlerde de
hastaneye 30 adet tekerlekli sandalye,
120 tansiyon aleti, 120 adet duvar saati,
120 adet imza kalemi, bin 700 adet şapka
hediye etmişti.
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Başkan Erkut Ekinci’den Mahalleli Başkan Yalçın'ı

kursiyerlere ziyaret!
Sorgun Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, Belediye, Halk Eğitim
Merkezi ve İŞKUR İşbirliği ile
açılan mesleki ve el sanatları kursu
gören kadınları ziyaret ederek,
gerekli her şeyi yapacaklarını
kaydetti.
Sorgun Belediyesi ile halk
eğitim merkezi müdürlüğünce
imzalanan ve İŞKUR tarafından
desteklenen ortak bir protokolle
kadınlara yönelik mesleki ve
el sanatları kursları verilmeye
devam ediyor. Sorgun belediyesi
tarafından yer tahsisi yapılarak
açılan meslek edindirme ve
unutulmaya yüz tutmuş el sanatları,
kadınlar tarafından yoğun ilgiyle
karşılanıyor. Kursiyerleri yerinde
ziyaret eden Belediye Başkanı M.

Erkut Ekinci,” Dikiş nakış, bakır
işlemeciliği, çini, üç boyutlu rölyef
gibi kurslara yaklaşık 75 bayan
kursiyer katılım sağlıyor. Hem
meslek edinme hem de gün başına
aldıkları ücret ile ev ekonomilerine
katkı sağlıyorlar. İleriye dönük
ise kalifiye personel yetiştirmiş
oluyoruz. Kursiyerlerimiz
eğitimlerini tamamladıktan sonra
sertifikalarını da alacaklar ve
kendileri içinde işlerini kurma
fırsatı bulacaklar ”dedi.
Kurslardan oldukça verim
alındığını belirten bayan
kursiyerler, Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci’den bu
tür organizasyonların daha büyük
çapta olmasını istediler.
Tarık YILMAZ

yolda karşıladı
Akdağmadeni Belediyesi
tarafından yürütülen yol
yapım ve onarım çalışmaları
kapsamında Güneyli Mahallesi
Esentepe Mezrası’nda yaklaşık
3 bin 500 metre uzunluğunda
sathi kaplama asfalt çalışması
yapıldı.
Bölgede yol genişletme
çalışmaları, yağmur suyu
drenaj hatlarının yapımı, zemin
sağlamlaştırma işleminden
sonra mahalle sakinleri için
çileye dönen yol yeni haliyle
vatandaşların hizmetine
sunuldu. Mahalle sakinleri,
yapılan çalışmaları incelemek
için Esentepe mezrasına giden

Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın’ yolda karşıladı.
Mahalle sakinleri, Başkan
Yalçın’a çalışmaları için
teşekkür etti. İlçede ulaşılmadık
hiçbir yer bırakmayacaklarını
dile getiren Yalçın, “Ulaşılmaz,
erişilmez olmak yerine
ulaşılmadık yerlere ulaşmak,
erişilmedik yerlere erişmek
için çalışıyoruz. Söz verdiğimiz
gibi her sokakta ayak izimiz,
her caddede alın terimiz
olacaktır. Gayret bizden, Tevfik
Mevla’dan, takdir hizmetlerin
en güzeline layık Akdağmadeni
halkındandır” dedi.
Eda DEMİREL

Soranım olmaz
Yatağa düşmüşüm gözüm kapıda
Bakar ağlarım ya, soranım olmaz.
Ağrım kesilmiyor yutsam da hapı
Ne oğlum ne Kızım soranım olmaz.
Ağlarım gözüm dolar yaş ile
Soğuk yatak ısınır mı taş ile
Bir yere sığmam ki dertli baş ile
Gelip bir yudum su verenim olmaz.
Bazen ararlar kardeşle bacım
Diyemem onlara dinmiyor acım
Halbuki durdurmaz beni bu sancım
Onlardan başka bir soranım olmaz.
Ölümü özlerim yaşamak varken
Gelmiyor Azrail demek ki erken
Gözlerim kapıya dalıp giderken
Halinden anlayıp bilenim olmaz.
Kimseyi üzmek değil maksadım
Belim doğrulmaz dizden aksadım
Yaşım elli yedi artık yaşlandım
Yozgatlı Şabanım yalanım olmaz.
Şaban KAHRAMAN/ AYDIN
ŞU GURBETTE
Dost bildiğim herkes terkedip gitti
Tek başıma kaldım şu gurbet elde
Hiç gitmez dediğim ilk önce gitti
Per perişan oldum şu gurbet elde.
Ne söylersen söyle darılmam diye
Ben seni sevmekten yorulmam diye
Hani söz vermiştin ayrılmam diye
Gonca iken soldum şu gurbet elde.
Bu nasıl yalanmış bu nasıl hüner
Izdırap çemberi tepemde döner
Gözlerim kararır ışığım söner
Saçım başım yoldum şu gurbet elde.

ZAMANI EN VERiMLi NASIL KULLANABiLiRiZ?
Çamlık TV’de Zeki Günbey’in
hazırlayıp sunduğu İslam ve Yaşam
Programı’nın bu haftaki konuğu
Cezaevi Vaizi İbrahim Demirel
oldu. Günbey ve Demirel, kış
mevsimini en kıymetli şekilde nasıl
değerlendirilebilir noktasında
bilgilendirmede bulundu.
Zamanı en güzel şekilde
kullanma noktasında bilgilendirme
yapan Demirel, “Asr suresi Kur’an-ı
Kerim’in bir özeti gibi. Hangi
zamanları nasıl değerlendirmemiz
gerektiğini bizi anlatıyor. Zamanı
çok hızlı tüketiyoruz. Zamanın
en verimli hazinesi imandır.
Bu iman cevherinin göstergesi
ameldir. Salih amel. Zamanı iyi
değerlendirmemiz gerekiyor.
Kardeşlerimize hakkı doğruyu
tavsiye etmek gerekiyor.

Allah’ın bize verilen en büyük
sermayelerden bir tanesi de ömür
sermayesi.
Bu ömür de sayılı. Bu telafisi
olmayan ömrü ne yapmamız
lazım. Bunu en güzel şekilde
değerlendirmemiz lazım. Ah
etmemek için. Anın kıymetini
bilmemiz gerekiyor. Biz de bir iş
yapmayı, iman, ibadet ahlak bir
şey öğrenmeyi istediğimiz zaman
ertelememiz lazım. Ya yapacak
zamanımız olmaz, ya sağlığımız
ya da imkanımız olmaz. Öncelikle
ömür sermayesinin kıymetini
bileceğiz. Biz de bu sermeyenin
üzerine neler koyabiliriz. Rabbimizi
razı eden amellerden neler
koyabiliriz. Bunu yapmalıyız”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Gelsede istemem bu günden sonra
Içim dışım dertle doldu taşıyor,
Bilesin gülmedim o günden sonra
Göz yaşım bendini deldi coşuyor.
Aklım ermez oldu felek işine
Şu genç yaşta bunlar geldi başıma
Ne kadar dert varsa doldu döşüme
Birisi bitmeden biri koşuyor.

Daha fazla sorup yaram deşmeyin
Sakın havalanıp yüksek uçmayın
Mey diye sunulan zehr-i içmeyin
Içenler ben gibi çok az yaşıyor.
KAHRAMAN sözünü attı ortaya
Sende sazan gibi düşme oltaya
Bir sap olamadım işte baltaya
Yolum kabristana doğru koşuyor.
Yozgatlı Şaban KAHRAMAN
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vermeyi Kabul ettiği için Prof. Dr. Mustafa
Böyükata’ya teşekkür etti. TÜBİTAK
destek programları başta olmak üzere
farklı kurum ve kuruluşlara yönelik
hazırlanacak projeler için de faydalı
olacak teknik bilgiler paylaşan Prof. Dr.
Mustafa Böyükata, bilimsel araştırma
projeleri özelinde proje döngüsü
yönetimi, projelerde
hazırlık, uygulama ve
sonuçlandırma
süreçleri hakkında
inceliklerden
bahsetti.
Durum
analizi,
proje yazım
teknikleri,
stratejik
plan ve
kalite
unsurları
yanı sıra
projelerde
sık karşılaşılan
hatalar, onların
sebepleri
üzerinde durdu ve
önerilerini paylaştı.
Eda DEMİREL

YOLUN SONU

Halimi arzettim anlattım dosta
Üzülüp kahrolup oldular hasta
Temelden çürükmüş ne yapsın usta
Koyduğu tuğlalar bir bir düşüyor.

Online seminer verdi
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
akademisyenlerine yönelik olarak
“Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama
ve Yürütme Stratejileri” konulu seminer
verdi. Internet üzerinden 18 Kasım 2020
Çarşamba akşamı düzenlenen
toplantıya 37 kişi katıldı.
Ankara Hacı
Bayram Veli
Üniversitesi Proje
Koordinasyon
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
Müdürü
Prof. Dr.
Muharrem
Tuna,
toplantının
açılışında
kısa bir
konuşma
yaparak,
davetlerini
kırmayıp bilgi
ve birikimleri
ışığında proje süreçleri
konusunda seminer

Yozgatlı Şabanım size inanıp
Söylenen her söze yüze inanıp
Yalan söylemez der göze inanıp
Yanılmış bir kulum şu gurbet elde.
Şaban KAHRAMAN / AYDIN
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Hayko’nun Yozgat sevgisi üzerine…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Hayko Cepkin…
Ataları Yozgat’ta yaşamış.
Aslı, ecdadı farklı dünyalardan. Ancak şuan
bulunduğumuz, havasını, suyunu teneffüs
ettiğimiz şehirle bir
şekilde kader ağlarını

örmüş.
Aynı sokaklarda yürümüş, aynı toprağın
kokusunu ciğerlerimize çekmişiz.
Hayko’nun şu sıra
sosyal medya hesaplarında bir videosu
yayınlanıyor. O videoda Yozgatlı olduğunu
büyük bir gururla dile
getiriyor.
- Sürmeli, Yozgatlılar’ın milli marşıdır.
Babaannemin bana
mirasıdır Yozgatlılık.
Vefat ederken bile
kütüğünü İstanbul’a
aldırmayacaksın demişti. Biz de Yozgatlılık budur. O zamanlar
anlamamıştım ama

şimdi iyi ki aldırmamışım dediğim bir durumdur.
Hayko’nun Yozgat’a
olan sevdası, Yozgat
adını lügatından silenlere, ya da evladına
memleketini anlatmaktan imtina edenlere ya da sosyal medya
hesabının memleket
hanesine Ankara-İstanbul-İzmir gibi yaşadığı şehirleri yazmayı
marifet zannedenlere
örnek olur mu?
Olmaz sanırım.
Hayko gibi ülkeye mal
olmuş bir sanatçının
dilinden Yozgatlılık
sözünü duymak bizim
için en azından benim

için oldukça önemli.
Hayko, yüreğinde
memleket aşkı, aidiyet
duygusu beslemeyenlere ne kadar bilemiyorum ama henüz
dünyayı tanımaya başlamış Yozgatlı çocuklara eminim bir heyecan
katar.
DEVA OLUR MU?
Eski Maliye Bakanlarından Ali Babacan’ın
genel başkanlığını
yaptığı DEVA Partisi,
Pazar günü Yozgat il
kongresini gerçekleştirecek.
AK Parti’den ayrıldıktan sonra kendi partisini kuran ve ülkesinin
sorunlarına deva ol-

mak amacıyla yeni bir
yola çıkan bir isim Ali
Babacan.
Yozgatlı iş insanı, kurucu il başkanı İsmail
Yılmaz, delegeden de
güven oyu almak için
Pazar günü kongreye
çıkacak.
Sayın Yılmaz’ın başkanlığında kuvvetle
muhtemel şekillenecek
bir il teşkilatı ve yine
Mustafa Bulut ile merkez ile teşkilatı daha
önce oluşan DEVA
Partisi var Yozgat’ta.
Yeni kurulan siyasi
partiler vatandaş nazarında kapalı kutu
misali.
Teşkilatları, temsilcile-

ri, ortaya koyacakları
misyon, siyasi duruş
vatandaş nazarında
merak konusu.
DEVA Partisi Yozgat’a
DEVA olacak mı?
Sanırım bunu en iyi
Pazar günü Yozgat’a
gelecek DEVA Partisi
genel başkanı Sayın
Babacan’ın ortaya
koyacağı politikalar,
Yozgat temsilcilerinin
partilerine dair hayat
felsefesi, enerji, anlatımlar ve daha pek çok
politika.
Tüm bunlar DEVA partisini Yozgatlı’ya anlatacak.
Tabi bu süreç çok da
kolay olmayacak, çok

çalışmaları, çok fazla
enerji sarf etmeleri
şart.
Şimdiden genel kurulun hayırlı olmasını
temenni ediyorum.
MEVSİMİN İLK KARI…
Bereketli olsun.
Geç oldu güç olmasın.
Nerede o eski kışlar?
Kış mı eskide kaldı biz
mi eskiye özlem doluyuz.
Mevsimler mi bozuldu
ağzımızın tadı mı?
Bakıyorum da kar insanın gönlüne değiyorsa kışı, güneş ruhunu
ısıtıyorsa yazı yaşar
insan.
Kışımız da hayırlı olsun yazımız da.

Türkiye’nin ve dünyanın her yerine ürünler gidiyor

CEKAS’ta üretim

devam ediyor

Çayıralan ilçesinde Belediye bünyesinde Başkan Ömer Codar tarafından kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar
Şirketi (ÇEKAŞ) hiçbir kimyasal kullanmadan ürettiği organik ürünleri vatandaşla buluşturmaya devam ediyor.
DÜNYA’NIN HER YERİNE ULAŞTIRIYORUZ
ÇEKAŞ Sorumlusu Gülten Codar Bulut,
organik ürünleri hiçbir katkı maddesi olmadan
ürettiklerini söyledi. ÇEKAŞ bünyesinde yaklaşık
20 kadının istihdam edildiğini kaydeden Bulut,
“ÇEKAŞ, Çayıralan Belediyesi tarafından hem
kadın istihdamını sağlamak hem de organik
ürünlerimizi tanıtmak amacı ile kurulmuş
bir şirket. Bu anlamda ÇEKAŞ’ta kendi
tarlalarımızdan elde ettiğimiz ve ilçemizde
üretim yapan vatandaşlarımızdan temin ettiğimiz
ürünlerin turşusunu, kuşburnu, gileboru gibi
ürünlerin marmelatını, daha başka bir sürü
ürünün üretimini yapıyoruz. İsteyenler ÇEKAŞ’a
gelip buradan istedikleri ürünleri temin
ediyorlar. İsteyenler de sipariş veriyor biz de
istedikleri ürünleri kargo aracılığı ile kendilerine
ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.
YUFKA EKMEK YAPIYORUZ
Haftanın bir günü börek ve gözleme
yapıldığını anlatan Bulut, “Burası ÇEKAŞ
belediyenin şirketi yufka ekmek börek organik
ürünler üretiyoruz. Börek, gözleme, bazlama
yapıyoruz. Haftanın bir günü börek, haftanın
iki üç günü de yufka ekmek yapıyoruz. Organik
ürünlerimiz var. ÇEKAŞ’ın kendi bahçesinden
üretilen ürünler var. Reçel çeşitleri, turşu
çeşitleri kendi ürünlerimizi üretiyoruz. 15-20
kadın çalışıyor. Kadınlarımız da çok memnun.
Sipariş de alıyoruz. Vatandaşlarımız da kendileri
de gelip alıyor. Satışlarımız çok güzel” dedi.
CODAR’A TEŞEKKÜR
ÇEKAŞ’ta istihdam edilen ve ev ekonomisine
katkı sağlayan kadın bir çalışan “Belediye
başkanımıza kadınlarımıza bu desteği sağladığı
için teşekkür ediyoruz. Haftada bir gün
börek gözleme yapıyoruz. Hafta içi de yufka
ekmeğimizi yapıyoruz. Belediye başkanımıza ve
Gülten hanıma teşekkür ediyoruz. Ev kadınlarına
ve dışarıda ekim yapan kadınlara da destek
oluyor. Burası Çayıralan ÇEKAŞ olarak diğer ilçe
ve illerimize de örnek oldu. Birçok yer açılmaya
başladı. Bu sayede kadınlarımıza da iş sahası
oluştu. Çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

"Kılıçdaroğlu’nun

yanındayız"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar,
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun
yanında olduklarını söyledi. Yaşar, yaptığı
açıklamada; “Genel Başkanımız Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan ölüm tehdidi
ve çirkin hakaretler karşısında örgütlerimiz,
seçmenimiz ve tüm milletimizle birlikte sıkı
bir yumruk olduk. Bu tehdit ve seviyesiz
hakaret öncelikle demokrasimize ve
aslında, demokrasinin vazgeçilmez
unsurları olan tüm siyasi partilere, kamu
düzenine, milletimizin ahlaki değerlerine
ve elbette ki tüm milletimize yapılmıştır.
İlk kez yeraltı suç örgütleri siyaset alanına
çıkıp müdahale etme cesaretini Cumhur
İttifakı döneminde gösterebilmiştir. Bu
duruma yol açanlar 18 yıldır demokrasiyi,
hukuk devletini tüm kurum ve kuralları
ile yerle yeksan eden iktidar ve küçük
ortağıdır. Elbette ki devlet gücünü göreceli
kullanan iktidarın İçişleri Bakanı ile
bağımsız ve tarafsız karar verebilme yetkisi
işlevsiz bırakılmış yargının durumudur.
Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuş ve 2.
yüzyılına girecek CHP’yi aklı başında hiç
kimse tehdit edemez.98 yıldır bu devlete,
bu millete hizmet veren CHP ve aziz
milletimiz bu gölgelere haddini bildirecek
kudret ve kabiliyettedir. 2. Yüzyıla Çağrı
Beyannamesi’ni açıklayan CHP “yeraltı
suç örgütleri ile mücadelenin ödün
verilmeksizin sürdürülmesinin” gereğine
işaret etmişti. Bu açıklamanın ardından
yaşanan bu durum CHP’den rahatsız
olanları açıkça göstermiştir. CHP ve
milletimiz bu suç karşısında, öncelikle bu
ortamı yaratan iktidarın tutumunu dikkatle
izlemektedir. CHP bu ülkeyi herkes için
yaşanabilir bir hale getirmeye kararlıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini
kullandı. Haber Merkezi

Hamsiye rağbet arttı
Balık sezonunun
açılmasıyla birlikte tezgahta
yerini alan hamsi satışı yoğun
ilgi görüyor.
Ergin Balıkçılık Sahibi
Ergin Başkal, kış ayının
gelmesi ve balık sezonunun
açılmasıyla birlikte
kendilerinin de Yozgat
halkına taze balık sunmaya
başladıklarını söyledi.
Başkal, “Havaların
soğuması ile birlikte hamsi

fiyatları düştü ve piyasada
canlanma meydana geldi. Bu
da bizler için iyi oldu. Satışlar
tedirginlikten dolayı normal.
Hastalıktan dolayı biraz
ağır satışlar gidiyor. Geçen
seneki satışları arıyoruz.
Hamsi fiyatları günlük olarak
değişiyor. Şuanda ince diye
tabir ettiğimiz hamsileri 5
liradan, iri hamsiler ise 12
liradan satışa sunuyoruz”
dedi. Murat KARATEKİN
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Akdağmadeni'ne açılacak olan
tekstil fabrikasına işçi alınacak

Pazarcı esnafını
Yozgat’ın Akdağmadeni
Belediyesi öncülüğünde ilçeye
açılacak olan tekstil fabrikası
için personel alımı yapılacak.
Müracaatlar 23 Kasım Pazartesi
günü başlıyor. Akdağmadeni
Belediyesi açılacak olan tekstil
fabrikasına personel alacak.
Müracaatlar Başvuruları saat
10.00 ile 16.00 arasında Yusuf Ziya
İlköğretim okulu yanında bulunan
Akdağmadeni Belediyesi Proje

Ofisine yapılacak.
İLÇEMİZDE YENİ AÇILAN
TEKSTİL FABRİKASINA
PERSONEL ALIMI
YAPILACAKTIR
Akdağmadeni Belediyesinden
yapılan açıklamada; İlçemizde yeni
kurulan AKKON tekstil fabrikasına
personel alımı yapılacaktır. 23
Kasım Pazartesi başlayacak
olan iş Başvuruları saat 10.00
ile 16.00 arasında Yusuf Ziya

İlköğretim okulu yanında bulunan
Akdağmadeni Belediyesi Proje
Ofisine yapılacaktır. İlgilenen
vatandaşlarımıza duyurulur.
ALIM YAPILACAK
PERSONEL BÖLÜMLERİ
Düz Makinacı, Overlokçular,
Reçmeciler, Çift İğneciler,
İlikçiler, Düğmeciler, Ütücüler,
Kalite Kontrolcüler, Kesimhane
bölümlerine personel alınacaktır”
denildi. Eda DEMİREL

dinledi
Yozgat’ın Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci esnaf
ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan
Ekinci’nin bu defa Perşembe
pazarı esnafını ziyaret ederek hem
vatandaşlarla sohbet etti hem de
pazarcı esnafının istek, sorun ve
beklentilerini dinledi.
Bilgilendirme toplantılarıyla
esnaf ve vatandaşlarla sık sık
bir araya gelen Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci, bu
kez perşembe pazarı esnafını
ziyaret ederek istek, beklenti ve

sorunlarını dinledi.
Ziyareti sırasında pazar esnafı
ve alışveriş yapan vatandaşlara
maske, mesafe, hijyen konularına
dikkat etmelerini ve toplum sağlığı
için tedbirlere uymaları konusunda
uyarılarda bulundu. Tarık YILMAZ

“Aynı hatalar

tekrar etmemeli”

2020 çocuk, 2020 mutluluk!

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yozgat
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
tarafından, ‘Dünya Çocuk Hakları
Günü’ nedeniyle 2020 çocuğa, 2020
oyuncak hediye etti.
Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi
tarafından düzenlenen etkinlikle,
Yozgat’ın ilçe ve köylerinde
belirlenen çocuklar oyuncakla
buluşturuldu. Türlü oyuncakların
yanı sıra, ihtiyaçlarına göre mont,
bot, eşofmen ve kırtasiye malzemesi
de hediye edilen çocuklar, Çocuk
Hakları Gününde unutulmaz anlar
yaşadı.
Yozgat’taki çocuklardan
belirlenen altı çocuğun hediyesini
ise Yozgat Valisi Ziya Polat taktim
etti. Ziya Polat konuşmasında,
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları
gününe atıfta bulunarak yapılan

etkinliğin anlam ve önemine işaret
etti. Çocukların temel haklarından
birisinin de oyun hakkı olduğunu;
pandemi sürecinde parklarda oyun
oynayamayan çocukların, yeni
kısıtlamalarla birlikte evlerinde
kalmaya devam edeceklerini,
hediye edilen oyuncaklarla

parklardaki oyun hasretlerini bir
nebze giderebileceklerini söyledi.
Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürü Abdullah
Neşeli konuşmasında; Çocuk
Hakları Sözleşmesinin, 190’dan
fazla ülkenin ortak bir sözleşmede
taraf olduğu ender sözleşmelerden
birisi olduğunu, bu sözleşmede
çocukların temel haklarından
oyun hakkına atıfta bulunarak,
Yozgat’ta 2020 çocuğa 2020 oyuncak
dağıtıldığını söyledi.
Sosyal Hizmet Merkezi müdürü
Yavuz Hatipoğlu ise, meslek
elemanı arkadaşlarımızla birlikte
merkez ilçe ve köylerimizdeki
ihtiyaç sahibi çocuklarımıza
ulaşmaya çalıştık. Çocukların
yüzündeki mutluluk, tüm
çabalarımızın karşılığıydı dedi.
Haber Merkezi

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

Yozgat Eğitim-İş Sendikası
Başkanı Sedat Tuygun, uzaktan
eğitimde aynı hataların tekrar
etmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Tuygun, “Covid-19 nedeniyle
bazı sınıflarda yüz yüze eğitimin
başlatılması sonrasında
yaşanan vaka artışlarına bağlı
olarak yeniden uzaktan eğitim
uygulamasına geçileceği
açıklanmıştır.
Vaka sayılarındaki artışın
sadece bir gerekçesi olan yüz yüz
eğitim sürecinde tüm uyarılara
rağmen hükümet tarafından
gerekli tedbirler alınamamış,
personel ihtiyaçları, temizlik
malzemesi temini gibi pandemi
açısından olmazsa olmaz ihtiyaçlar
Bakanlıkça karşılanmadığı gibi
başlangıçta söylenen öğrencilere
ücretsiz maske dağıtılması da hayal
olmuştur.
Tüm bu vurdumduymaz
tavırlar ve tedbirsizlikler öğrenci,
öğretmen ve ailelerinin Covid19’a yakalanmalarına yol açmış,
sağlık sorunları ve hayatların
kaybedilmesi ile sonuçlanmıştır.
Gelinen noktada yeniden
yüz yüze eğitime ara verilerek
uzaktan eğitime geçiş kararı
alınmıştır. Tabii ki eğitim de sağlık
kadar önemlidir fakat eğitimin
yapılabilmesi sağlıklı koşullarda ve

sağlıklı bireylerle mümkündür.
Bakanlığı aynı hataları
yapmaması için uyarıyoruz.
31 Ağustos 2020’de başlayan
süreçte Milli Eğitim Bakanlığı yüz
yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan
eğitimde de başarılı bir sınav
verememiştir.
Yapılan yanlışlıklar ve çözüm
önerileri noktasında hazırladığımız
raporları Bakanlığa ulaştırdığımız
halde sonuçsuz kalmıştır.
Eğitimin uzaktan yöntemlerle
yapılabilmesinin ya da yeterli
verim alınabilmesinin imkansızlığı
ortadadır. Eğitim okullarda ve yüz
yüze mümkündür. Fakat gelinen
koşullarda pandemi nedeniyle yüz
yüze eğitime imkan kalmamıştır”
dedi. Murat KARATEKİN
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İnsanlara
verilen
ni’metler ve
imtihân...

HÜSEYİN
KOÇ
Yüce Allah, bütün
yaratıkları içinde,
insanı eşref-i mahlûkât, zübde-i kâinât
yapmış, en güzel
bir kıvâmda kılmış
ve diğer yaratıkları
da onun istifâdesine
vermiştir.
Herhangi birimizi
bir hayvân olarak
yaratsaydı, ne lâzım
gelirdi? Binâenaleyh
bizlerin insan olarak yaratılması çok
büyük bir ni’mettir.
Makâlemizin burasında ifâde edelim
ki, İslâmî ilimlerden
önemli bir branş olan
“Akâid” veya “Kelâm”
ilmine dâir kitaplarda, varlıklar 3 gruba
ayrılır:
1- “Vâcibü’l-vücûd”,
2- “Mümkinü’l-vücûd”,
3- “Mümteniu’l-vücûd”. BÜYÜK
İHSAN...
Ma’lûm olduğu
üzere “Vâcibü’l-vücûd”, varlığı muhakkak lâzım olan, behemehâl bulunması
lâzım gelen, “olmazsa olmaz” diye ifâde
edilen varlık ki, bu,
sâdece yüce Allah’tır.
“Mümkinü’l-vücûd”, bulunmasıyla bulunmaması
müsâvî, eşit olan
varlıklar olup tüm
insanlar, hayvanlar,
bitkiler, cansızlar,
diğer bütün yaratıklar bu gruba girer;
bunlardan herhangi
birinin eksik olmasından dolayı hiçbir şey
lâzım gelmez, bunlardan birinin bulunmaması çok mühim bir
eksiklik teşkîl etmez.
“Mümteniu’l-vücûd” ise, mevcûdiyeti muhâl, imkânsız
olan varlık ki, bu
da Cenâb-ı Hakk’ın
eşinin, benzerinin,
zıddının, hanımının,
çoluk-çocuğunun vs.
bulunması gibidir.
Böyle bir şeyin olması imkân dâhilinde
değildir, muhâldir,
mümkün değildir.
Burada şunu kesinlikle bilmeliyiz ki,

bu taksîmde zikrettiğimiz herhangi bir
insanın, bu dünyâya
gönderilmesi, yaratılması, bir ihsândır,
bir ni’mettir; 7 milyarlık insanlık âleminde herhangi bir
insan yaratılmasaydı,
hiçbir şey lâzım gelmezdi.
Konuya önce bu
çerçeveden bakılabilir.
Allahü teâlâ,
dünyâdaki bütün
hayvânları, bitkileri
ve cansızları; yer altı
ve yer üstündekileri; denizleri, gölleri,
nehirleri ve içindekileri; bütün arz ve
semâvâttaki her şeyi,
insanoğlunun emrine
ve hizmetine vermiştir. [Bakara, 22, 29;
Ra’d, 3-4; İbrâhîm,
34; Nahl, 10-13, 18;
Lokmân, 20; Yâsîn,
71-73; Câsiye, 13;
Abese, 27-32]
İnsanı, âlemde
hâkim duruma getirerek, onu kendisine
muhâtab kabûl etmiş
ve mükellef yapmıştır.
Cenab-ı Hakk,
insanlara muhtâc
oldukları her türlü
ni’meti lutfetmiştir.
O’nun, kullarına verdiği ni’metleri o kadar çoktur ki, hem de
sayılamayacak kadar
[nâ-mütenâhî], ya’nî
sonsuzdur...
Bizlere verilen
ni’metlere, kuşbakışı
bir göz atacak olursak:
Cenâb-ı Hakk’ın,
bizleri, mahlûkâtın en
şereflisi insan olarak
yaratması, ahsen-i
takvîm üzere halketmesi, akıl vermesi,
her biri dünyâlar
değerinde olan vücut
uzuvlarımızı lutfetmesi, sıhhat ve âfiyet
üzere yaşatması,
muhtaç olduğumuz
her ni’meti ihsân
etmesi;
dünyânın en güzel
ülkelerinden biri olan
bir memlekette göndermesi, eşler-çocuklar-torunlar vermesi, ilim lutfetmesi,
para-pul, mal-mülk,
servet ü sâmân,
mevki-makâm vermesi... vs. daha pek
çok ni’met sayılabilir;
bunların herbiri çok
değerli ihsânlardır.

iLK KAR YAGDI
ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu
Yozgat’ta mevsimin ilk karı yağdı.
Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu
Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı.
Öğle saatlerinde kent merkezinde başlayan
kar yağışı kısa süre etkili oldu. 15 dakika süren
kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Vatandaşlar kurak geçen yaz mevsiminin
ardından kar yağışının önceki yıllara göre bu
yıl geç geldiğini söyledi. Kar yağışını uzun
süre beklediklerini söyleyen Musa Karadavut,
“Bereket yağdı. Barajlarımızın dolmasını
istiyoruz, çiftçilerimiz susuz kalmıştı bereketli
olsun. Bugün yağmuru bekliyorduk ama kar

yağdı” dedi.
Selahattin Aydoğmuş ise “Daha önce
bekliyorduk ama geç kaldı. Eskiden ekim
ayında kar yağardı mayısa kadar sürerdi.
Toprağı özlerdik kar kalksa diye. Bu karın da
uzun süreceğini düşünmüyorum. Eski kışlar yok
artık” şeklinde konuştu. İHA
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"Söz verdik yapıyoruz"
Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Genel
Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı
Av. Yusuf Başer, “Söz verdiğimiz gibi
2021 yılında hemşehrilerimizi konutlarına
kavuşturacağız” dedi.
SÖZ VERDİK YAPIYORUZ
Ak Parti Yozgat Milletvekili ve
Genel Merkez Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı Av. Yusuf Başer yaptığı
açıklamada; “Yozgat Merkez Mutafoğlu
Mahallesi'nde yapımına başladığımız
643 Konut, 1Ticaret Merkezi ve 1
Camiiden oluşan TOKİ İnşaatımız
yükseliyor. Söz verdiğimiz gibi 2021
yılında hemşehrilerimizi konutlarına
kavuşturacağız” diye konuştu.
Tarık YILMAZ

Alperenlerden MHP'ye

hayırlı olsun ziyareti
Alperen Ocakları Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Çıtak
ve Büyük Birlik Partisi Yozgat
İl Başkanı Kemal Korkmaz ve
Alperen Ocak yönetim kurulu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu
ve MHP Yozgat Merkez İlçe
Başkanı Adem Kızılay’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.

Boğazlıyan'a taziye evi
Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi
ilçe mezarlığı karşısına taziye
evi kazandırıyor. Boğazlıyan
Belediye Başkanı Gökhan Coşar
yaptığı açıklamada; “İlçe mezarlığı
karşısında, Boğazlıyan’a bir taziye
evi kazandırıyoruz.
Gerçek bir Boğazlıyan
sevdalısı ve Hayırsever, Çelikel
Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir Türkmen ağabeyimiz ile
kardeşlerinin büyük destek

ve katkısıyla hassasiyetle
yaklaştığımız konuların başında
gelen bu önemli eseri ilçemiz de
hayata geçiriyoruz.
Bu hususta; ilgi ve destekleri
için bu güzel insanlara hem
şahsım, hem kurumum, hem de tüm
hemşehrilerim adına çok teşekkür
ediyorum. Yüreğini iyilik için
ortaya koyanların gücüyle daima
Boğazlıyan’da huzur ve bereket
olacak” dedi. Tarık YILMAZ

Genç Kazankayalılar Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği ve Yönetim Kurulu

Vali Ziya Polat’a hayırlı

olsun ziyaretinde bulundu

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi Genç
Kazankayalılar Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği ve yönetim kurulu
Yozgat Valisi Ziya Polat’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Genç Kazankayalılar Kültür
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Başkanı Arif Bolat yaptığı açıklamada;
“Dernek yönetimi ve köyümüzden de
katılımla birlikte bu dönem atanan
Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat bey'i
makamında ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerimizi ilettik. Köyümüzün belli

başlı genel sorunlarından bahsettik
ve özellikle kanyonumuz hakkında
istişareler de bulunduk.
Kendisinden hizmet konusunda
umudumuzun büyük olduğunu
söyledik.
Bir günde randevu isteğimize cevap
veren sayın valimize, gerek sıcak
karşılaması, gerek misafir perverliği,
gerekse samimi davranışı ve hoş
sohbetlerinden dolayı kendisine
çok teşekkür eder, yeni görevinde
başarılar diler, memleketimize hayırlı

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

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

hizmetlerde bulunmasını temenni
ederiz inşallah” dedi.
Köyümüzden katılım sağlayan
Aydıncık Halk Eğitim Müdürü
Sayın Osman Bozkurt hocamıza,
Köy Muhtarımız Mustafa İsbara'ya,
Ankara'dan katılım sağlayan Dernek
Başkan Yardımcımız Murat Sarıkaya'ya,
dernek muhasebe Hasan Gürgen'e,
yönetim kurulu üyelerimiz Ferzane
Uzun, Arif Balamut ve Gökhan Tartan'a
ayrıca teşekkür ederiz” diye söyledi.
Tarık YILMAZ

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

Alperen Ocakları Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Çıtak
yaptığı açıklamada; “İl Başkanımız
Kemal Korkmaz ile birlikte MHP İl
Başkanı Tekin Irgatoğlu ve MHP
İlçe Başkanı Adem Kızılay’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulunduk.
Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı
nasip etsin inşallah” dedi.
Tarık YILMAZ
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Yozgat'ta 886 kurs açıldı

15 bin kişi katıldı
Hayat Boyu Öğrenme kapsamında
Yozgat genelinde yürütülen kurslarda
bugüne kadar 886 kurs açıldı, bu kurslarda
15 bin kursiyer eğitim aldı ve 8 bin 150
kursiyer sertifika aldı.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı, “Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımız,
dünyayı ve ülkemizi de etkileyen COVID
19 salgınına karşı pandemi döneminde de,
cerrahi maske, ayaklı dezenfektan aparatı,
tıbbi tulum üreterek ülkemizin salgına karşı
mücadelesinde kendi imkânları ölçüsünde
destek olmuştur ve destek olmaya devam
edecektir.
Halk Eğitim Merkezlerimiz OkumaYazma, Meslek Edindirme, Sanatsal ve
Sportif Kurslar, Yabancılara Türkçe Eğitimi,
Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel
Sanatlar ile 3600'den fazla modülüyle
halkımıza hizmet etmektedir” dedi.
Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın
himayesinde başlatılan “Okuryazarlık
Seferberliği” kapsamında Yozgat
genelinde okuma-yazma bilmeyenlerin

alan taraması yapıldığını, tespit edilen
vatandaşlar için kursların Halk Eğitim
Merkezleri vasıtasıyla başlatıldığını ve bu
zamana kadar açılan 715 kurtsa 4 bin 388
kursiyerimiz okuma yazma öğrendiğini
söyledi.
“Aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme
kapsamında İlimiz genelinde Halk
Eğitimi Merkezlerinde ortaöğretim
mezunlarına Temel Yeterlilik Testi ve
Alan Yeterlilik Testi sınavlarına hazırlık
amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kursları
açılmıştır” diyen Yazıcı, “Kurslarımıza il
genelinde 299 öğrenci devam etmektedir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın
“Pandemi Dönemi Veli Eğitimi”
kapsamında hazırlamış olduğu kurs
programına yönelik çalışmalarımız devam
etmektedir.
Halk Eğitim Merkezlerimiz
bünyesindeki kurslarımız uzaktan
eğitim şeklinde devam edecektir.
Çalışmalarımızda emek veren ve katkı
sağlayan herkese teşekkür ederiz”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

PANCAR YÜKLÜ

TIR DEVRiLDi
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle
çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle
çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Boğazlayan ilçe
merkezi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
A.Y. idaresindeki 66 DT 812 plakalı BMC
marka tır, C. D. İdaresindeki traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırda yüklü
pancarlar yola saçıldı.
Sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken
bulvar araç trafiğine kapandı. Belediye ekipleri
yola dökülen pancarları 2 saatlik çalışmayla
temizledi. Yolu kapatan tırın kaldırılmasıyla
bulvar araç trafiğine açıldı.Polis ekipler, kazayla
ilgili inceleme başlattı. İHA

YOZGAT ESENLİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

EKMEK 1,5 LİRA OLDU
Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde ekmeğe 25
kuruş zam yapıldı. 1 lira 25 kuruştan satılan
ekmek artık, bir lira 50 kuruştan satılacak.
İlçede bulunan fırıncılar, ekmek fiyatındaki
artışı girdi maliyetlerinin artışına bağlıyor.
Çayıralan Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Veli Akdoğan, fırıncı esnafının üç aydır
zor durumda olduğunu söyledi.
Akdoğan, “Yozgat genelinde belirlenen
tarifeye göre 200 gram ekmek fiyatı 1,25 Tl’den
1,50 Tl’ye yükselmiştir. Son altı aydır ekmeğin

hammaddesi olan un, ve diğer maddelere
gelen zamlardan dolayı özellikle 3 aydır fırıncı
esnafımız ciddi zarar içindelerdi. Çayıralan
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak
elbette vatandaşın ekmeği pahalı yemesini
istemeyiz. Ama il genelinde zamlar alınmış,
en son ilçemiz zam kararı almıştır. Bu zam
yapılmamış olsaydı fırıncı esnafımızın
dayanacak gücü kalmamıştı. İmalatı düşürme,
işçi çıkarma noktasına kadar gelmişlerdi” dedi.
Haber Merkezi

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 05/12/2020 tarihinde saat 13.00’de Şeyhosman
Mah.Tuygun Sk. Hanedan Sitesi Akgül Ap. Toplantı Salonunda Yozgat adresinde aşağıdaki
gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 12/12/2020 tarihinde aynı
gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.
Genel kurul gündemi
1) Açılış.
2) Başkanlık divanının teşekkülü.
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve
yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
5) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
6) Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
7) Derneğin, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş olan federasyonlara üye olması
hususunun müzakere edilmesi. (GEREKİRSE)
8) Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte
personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi.
9) Tüzüğün 5. maddelerinde değişiklik yapılmasının müzakeresi. (GEREKİRSE)
10) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu (varsa Disiplin Kurulu) ve derneği bağlı olduğu
federasyonda temsil edecek asil ve yedek üyelerinin seçimi.
11) Dilek ve temenniler.
12) Kapanış.
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

Yozgatspor
Ağrı’ya gitti

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin 11’inci haftasında deplasmanda
Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya gelecek.
Kırmızı-siyahlı takım bu maç için dün
Ağrı’ya gitti.
Yozgatspor 1959 FK, Ağrı 1970 Spor’u
yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Kırmızı-siyahlı takım da sakatlığı süren Metin
İlhan ile kart cezalısı olan Fırat Demir’in
dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
3. lig ikinci grupta 11’inci haftanın
programı ise şöyle:

Ağrı 1970 Spor-Yozgatspor 1959 FK
Tokatspor-Tekirdağspor
Mardin Fosfatspor-Fethiyespor
Halide Edip Adıvar-Karaman Belediyespor
İskenderun FK-Yomraspor
Çengelköyspor-Darıca Gençlerbirliği
Kahta 02 Spor-Ceyhanspor
Belediye Kütahyaspor-Tepecikspor
Murat KARATEKİN

Fenerbahçe’yi
konuk edecek
Axa Sigorta Efeler Liginde mücadele eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor,

ligin 16’ıncı haftasında bugün Fenerbahçe HDI Sigorta’yı konuk edecek.

Metin
İlhan’ın
durumu
belli oldu
Misli.com 3. lig ikinci
grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK'lı Metin İlhan'ın durumu
belli oldu.
Belediye Kütahyaspor
maçında sakatlanan
Yozgatspor 1959 FK’nın
başarılı oyuncusu Metin
İlhan’ın durumu belli
oldu. Yırtık teşhisi konan
Metin İlhan’ın en az 6 hafta
sahalardan uzak kalacağı
öğrenildi.
Tedavisi süren başarılı
oyuncu, sezonun ilk yarısını
kapattı. Metin İlhan ligin ilk
yarısında kalan 6 maçta forma
giyemeyecek.
Murat KARATEKİN

Sarı-siyahlı takım lider Fenerbahçe’yi
yenerek bir ilki başarmak istiyor.
Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI
Sigorta maçı 21 Kasım Cumartesi günü
oynanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında
maç seyircisiz oynanacak.
Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı
Ergin Gül, Fenerbahçe’yi eli boş göndermek
istediklerini söyledi.
Hafta sonu lider Fenerbahçe’yi konuk

edeceklerini aktaran Ergin Gül, “Tabi bu tür
büyük maçlar bizlere çok heyecanlandırıyor.
Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle maçlara
taraftar alınmayacak. Biz isterdik ki bu büyük
heyecanı hep birlikte yaşayalım ama bu sene
böyle oldu. Biz daha önce lider Halkbank’ı
evimizde yendik. İnşallah Fenerbahçe’yi de
yenip buradan eli boş göndermek istiyoruz”
diye konuştu.
Murat KARATEKİN

Periler, Ordu’da puan arayacak
Yozgat Aile
Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor
Kulübü ligin
8’inci haftasında
deplasmanda
Ordu Gençlikspor
ile karşı karşıya
gelecek.

THF Kadınlar birinci
liginde mücadele eden
temsilcimiz Yozgat Aile
Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü ligin 8’inci
haftasında deplasmanda
Ordu Gençlikspor ile karşı
karşıya gelecek. Periler,
Ordu ekibine yenerek ligde
puanla tanışmak istiyor.
Ordu Gençlikspor,
Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübü maçı
22 Kasım Pazar günü saat
14:00’da oynanacak.
Yozgat Aile Sosyal

Politikalar Gençlik ve Spor
Kulübü antrenörü Enis
Atmaca, Ordu Gençlikspor’u
yenerek ligde puanla
tanışmak istediklerini
söyledi.
Atmaca, “Maçlara çok iyi
başlangıç yapıyoruz. Bazı
maçlarda devre arasını önde
tamamlıyoruz ama sonuca
gidemiyoruz. İyi bir takımız,
inşallah Ordu maçını alarak
çıkışa geçip bir an önce
alt sıralardan kurtulmak
istiyoruz” dedi. Murat
KARATEKİN

