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DiRiLiŞiN SiMGESi:

CUMHURiYET
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97’nci yılı yurt genelinde
olduğu gibi Yozgat’ta da kutlandı. Yozgat ve İlçelerinde

MiNiKLER
COŞKUYLA KUTLADI
Yozgat Uçan Balon Kreş ve
Gündüz Bakımevi minikleri, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu bir
şekilde kutladı. Minik öğrenciler,
öğretmenleri eşliğinde çeşitli
etkinlikler düzenledi.

Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.
TEMİNATI CUMHURİYET
Vali Polat, Atatürk’ün ortaya koyduğu
‘Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir’
ilkesinin devletin ve rejimin temelini
oluşturduğunu söyledi. Cumhuriyet’in Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı çağdaşlaşma
hamlesi olduğuna vurgu yapan Vali Polat,
“Cumhuriyet, getirdiği açılımlar ile Türk
insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal
ve siyasal hayatımız görülmemiş bir dinamizm
kazanmıştır” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ EN BÜYÜK İSPATI
Cumhuriyetin temel hedefini görevlerini
yerine getiren, haklarını kullanabilen,
özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma
kazandırmak olarak niteleyen Polat, şunları
kaydetti; “Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne
kuvvet, milletin kendisidir. Türk Milleti,
Cumhuriyeti benimsemiş ve bütün
değerlerine sımsıkı sarılmıştır. 15
Temmuz gecesi de bunun en yakın
ispatıdır" dedi. 3'TE

Cumhuriyet çınarları unutulmadı
Yozgat Valisi Ziya Polat,
Cumhuriyetimizle yaşıt, 1923
doğumlu dede ve nenelerimizi
ziyaret etti.
Vali Polat, 1923 yılında doğan
97 yıllık çınarları evlerinde

ziyaret edip, sohbet etti.
Çınarlarımızın anıları ile geçmişe
giden Vali Polat, sağlıklı
yaşam temennisinde bulundu.
Cumhuriyet çınarlarımız da hayır
duasında bulundu.

Cumhuriyet nostaljisi
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O'nun Sevgisine Şefaatine Muhtacız

AHMET
SARGIN
Peygamberimiz Hz.
Muhammed (S.A.V) 571
yılı Nisanının 20’sine
rastlayan Rebiul-Evvel
ayının 12. pazartesi
gecesi tan yeri ağarırken Mekke’de dünyaya
gelmiştir.
Peygamberimizin
doğduğu gece dünyada olağanüstü olaylar
meydana geldi. O gece
İran’da hükümdar Kırsa
Sarayı’nın on dört sü-

tunu yıkıldı. Sava Gölü
kurudu, bin yıldır yanan Mecusiler’in (ateşe
tapanların) tapındıkları ateşler söndü. Bu
olaylar gelecekte İran
saltanatının yıkılacağına, Bizans İmparatorluğu’nun çökeceğine ve
putperestlerin ortadan
kalkacağına işaret ediyordu.
Allah’ın en sevgili
kulu, son ve en büyük
peygamber Hz. Muhammed (S.A.V) bir saadet
güneşi olarak doğdu.
Kurumuş topraklar su
ile canlandığı gibi yüce
Allah, Peygamberimizle
dünyaya yeniden hayat
vermiştir.
O’nun kalplere yerleştirdiği iman ışığı sayesinde yanlış inançlar
silindi, cehaletin yerine
ilim, zulmün yerine hak
ve adalet, kin ve düş-

manlığın yerine kardeş
sevgisi geldi. Gerçek
anlamda İslam kardeşliği kurdu. Kadın ailede
ve toplumda layık olduğu değere kavuştu.
Peygamberimizin kalbi
insan sevgisiyle doluydu. O kadar merhametliydi ki, elindekini
yolsularla verip kendi
aç kaldığı bile olurdu.
Sadece insanlara değil
hayvanlara bile şefkat
ve merhamet gösterirdi.
O, son derece alçak
gönüllüydü. Zengin fakir ayrımı yapmazdı. Bir
hizmetçi bile davet etse
giderdi. Yoksul ve fakir
kimselerle birlikte olur,
onlarla oturur yemek
yer, en fakir insanların
evlerine giderek hal
hatırlarını sorar, ihtiyaçlarını giderirdi. Hastaları
ziyaret eder, iyileşmeleri için dua ederdi. Bir

meclise gittiği zaman
boş bulduğu yere oturur, ayaklarını başkalarına karşı uzatmazdı.
Elbisesini kendi eliyle yamar, ayakkabısını
onarır, çarşıya giderek
ihtiyaç duyduğu şeyleri
satın alır eve kendisi
getirir, kimseye yük olmazdı. Peygamberimiz
örnek bir aile reisiydi.
Kadınlara da son derece nazik davranır, ev
işlerinde onlara yardım
ederdi. Şöyle buyurmuştu: “Sizin en hayırlınız, kadınlara karşı iyi
davranandır. ”
On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes (r.a.) diyor
ki: “Peygamberimiz
bana hiçbir gün ‘Of!’
bile demedi. Yaptığım
bir şey için, ‘Bunu niye
yaptın?’, yapmadığım
bir şey için de ‘Bunu

niye yapmadın?’ diye
azarlamadı.” Peygamberimiz güler yüzlü tatlı
sözlüydü. Başkaları konuşurken onları dinler,
sözlerini kesmezdi. Gördüğü kusurları kimsenin
yüzüne vurmazdı.
Peygamberimizin
yaşayışı sade ve temizdi. Bedenini daima
temiz tutar, elbiselerinin temiz olmasına çok
dikkat ederdi. Dişlerini
temizlemek için misvak
kullanırdı. Pislikten hiç
hoşlanmazdı. Ashabına
camiye temiz gelmelerini söylerdi.
Peygamber efendimiz doğru sözlüydü.
Verdiği sözden asla
dönmez, yalancıları hiç
sevmezdi. Doğruluğu
ve güvenilir kişiliğinden
dolayı kendisine “Muhammed-ül Emin” yani
güvenilir Muhammed

denilmişti. O kimseden
intikam almaz, bağışlamayı severdi. Kendisine
fenalık edene bile iyilik
ederdi. Kendisine yapılan iyilikleri hiç unutmaz, iyilik edenleri her
zaman iyilikle anardı.
Yaşlılara saygılı davranır küçüklere de sevgi
ve şefkat gösterirdi.
Sütkardeşlerini gördüğü
zaman ayağa kalkar,
hırkasını yere serer
omları oturturdu.
Peygamberimiz
tembelliği ve boş oturmayı sevmezdi. Mescidin yapımında taş
taşımış, bir işçi gibi
çalışmıştı. Ashab-ı Kiram onun istirahat etmesini istediği halde o
yine çalışmaya devam
etmişti.
Sevgili peygamberimiz, maddi imkânlara
sahip olduğu durum-

larda da sade bir hayat
yaşamış, elinde ne varsa yoksullara dağıtmıştı.
Böylece toplumda sosyal adaleti sadece sözle
değil, davranışları ile
de göstermiş, insanlığa
örnek olmuştur.
O’nun sevgisine,
şefaatine muhtaç olduğumuz bu dönemde,
sadece Kutlu Doğum
Haftalarında değil, hayatımızın her alanında
O’nu örnek almalı,
O’nun yaşadığı gibi bir
kutlu hayatı yaşamalıyız. Hz. Muhammed
(S.A.V.) sadece Müslümanların değil, tüm
insanlığın önderi ve rehberidir. İnsanlığın O’nun
hayatından alacağı çok
dersler vardır. Ne mutlu
O’na ümmet olarak yaşayabilenlere! Ne mutlu
O’nun kutlu duasına
sahip çıkabilenlere!

KORUYUCU

KIYAFET KURSU

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi

ilmek ilmek işleniyor
açılmıştır. Bu süre zarfından bu günümüze
kadar, projemizin plan aşamaları hızlı bir şekilde
ilerlemektedir.
Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’ne ait,
halihazır harita ile 1/100.000 ölçekli haritalar
onaylanmıştır” şeklinde konuştu.
RESMİ KURUMLARLA İRTİBATA GEÇİLDİ
Zemin etüd çalışmaları parselasyon imar
uygulamaları için resmi kurumlarla irtibata
geçildiğini belirten Coşar, “CK Çamlıbel Elektrik
Perakende Satış A.Ş Yozgat İl Müdürlüğü, Yozgat
İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Orman İşletme
Müdürlüğü, AFAD Yozgat İl Müdürlüğü, Yozgat
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Yozgat Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yozgat Bilim Sanayi
Teknoloji İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 12.
Bölge Müdürlüğü, Karayolları Kayseri 6. Bölge
Müdürlüğü, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,
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ÇAMLIK GAZETESİ'NE ABONE OLMAK İÇİN
0354 217 02 66

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın
‘en büyük hayalim’ olarak nitelediği organize
sanayi bölgesi ilmek ilmek işleniyor. Coşar, Fuat
Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin web sitesi,
resmi KEP ile kurumsal sosyal medya adreslerinin
alındığını ve Organize Sanayi Bölgeleri üst
kuruluşunun (OSBÜK) üyesi olunduğunu söyledi.
HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR
Projenin geçtiğimiz ay içerisinde Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak,
357 sicil numarası ile tüzel kişiliğini alıp resmi
olarak kurulduğunu anımsatan Başkan Coşar,
“Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin tescili
alındıktan sonra müteşebbis heyet ve yönetim
kurulu toplantıları yapılmış imza sirküleri
çıkartılmış ve vergi numarası alınmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza MEYDİP
portalı başvuru sürecimizin ardından kullanıma
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Yozgat TEİAŞ İl Müdürlüğü” kurumlarımızla
irtibata geçilmiştir” diye konuştu.
ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK
Başkan Coşar, yakın zaman dilimi içerisinde,
Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin zemin
etüdü çalışmalarının başlayacağını dile getirerek
“Ardından ise alt yapı ve üst yapı çalışmalarına
başlanacaktır. Bugün de, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız tarafından Fuat Oktay Organize
Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kararına
istinaden, 1/5.000 ölçekli kadastral paftası ve
parsel listesi ekte yer alan; 107 ada 1, 2, 3, 4, 26,
36, 37, 38 ve 43 parsel no’lu toplam 159.510,98
m² yüzölçümlü 9 adet özel mülkiyetin taşınmazın
tapuda Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi adına
tescil edilmek üzere, kamulaştırmaya esas kamu
yararı kararı alınmıştır” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

ÇELiK

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, Boğazlıyan Belediyesi, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı işbirliği ile “Koruyucu Kıyafet
Dikimi” kursu açıyor.
Hafta başında başlayan ve 30 Ekim’e kadar
sürecek müracaatlarda; 18 yaş üstü ve asgari
okur-yazar şartını taşıyan bayanlar müracaat
edebilecek.
30 kişi ile sınırlı olan kursta, İŞKUR tarafından
yapılan mülakatı geçen kursiyerlere gündelik
ücret ödenecek.
HEM tarafından yapılan duyuruda,
kursiyerler için aranacak şartlar şu şekilde
sıralandı:
“1-Kontenjan 30 kişidir.15‘er kişilik 2 kurs
olarak açılacaktır. Başvuru yapan bayan
kursiyerlerden İş-Kur tarafından mülakatla
seçim yapılacaktır. 2-Kursiyerlerin 18 yaş üstü ve
asgari okur-yazar olması gereklidir.
3-Kursiyerlere İş-Kur tarafından gündelik
ücret ödenecektir. 4-Kurs hafta içi, günlerde
yapılacaktır. 5-Başvuruların 26-30 Ekim 2020
tarihleri arasında, Boğazlıyan Halk Eğitim
Merkezine şahsen yapılması gereklidir.
Heber Merkezi

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012
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Murat KARATEKİN
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Yozgat’ın abisi…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Siyasette, ticarette, toplumsal ilişkilerde ve dahi basın
sektöründe…
Abilere ihtiyaç duyar
insan tabiatı gereği.
Güvendiği, inandığı,

sözüne itimat ettiği
ağabeyler.
Belki de bu gün en
fazla eksikliğini duyduğumuz duygusal
bir durum.
Maddesel beklentilerle, hayat mücadelesi
adı altında süre gelen
hırslarımızın rüzgarı
ile yol alırken aslında içine düştüğümüz
duygusal boşluğu
dolduracak bir çift
anlamlı söz, inandığımız insanın uzattığı
el…
İlişkilerin sıkı fıkı
olduğu Yozgat gibi
şehirlerde toplumsal

ilişkilerin zafiyete uğramaması adına abilere ihtiyaç duyulur.
Ki, siyaset belki de
bu anlamda abilerin
yol göstericiliğine
muhtaç bir müessese.
Siyasi büyükler, sadece toparlayıcı bir
fonksiyon üstlenmez
aynı zamanda siyasetin temsil ettiği şehre
faydalı hale gelmesini de sağlar.
Siyasi toparlayıcılık
kamusal alana da
güç verir.
Siyaset, kamu ve
derken sivil yapılan-

malar da kendine
gelir.
Oluşan sinerji şehirlerde ortak paydayı
oluşturur, ayrışmaların önüne geçer.
Hiç olmazsa Yozgat
paydası üzerinde buluşmanın kaynağını
teşkil eder abiler.
Kucaklayıcı ve özellikle affedici özellikleri güven duygusunun pekişmesini
sağlar.
Yozgat’ta her şeye
rağmen böylesine bir
düzene ihtiyaç var.
Son yıllarda ciddi
anlamda eksikliği

hissedilen bir durum.
Çatışmalar ve ayrışmalara son verecek
bir tok ses, gerektiğinde sert bir bakış,
yerine göre şefkatli
bir el…
Yozgat’ın bu anlamda
ciddi eksikleri var.
Yozgat, yol gösteren,
ışık tutan ve mümkünse Yozgat menfaatleri doğrultusunda
yolbaşçılık edecek
toparlayıcı bir güce
ihtiyaç duyuyor.
Ne olursa olsun siyasi kaygıların ötesinde
“devlet adamı” ruhu
ve duruşu ile Yoz-

gat’a sahip çıkacak
bir el.
Yaşadığımız toplumun içine düştüğü
girdaptan çıkması,
siyasetin ayrıştırma
ruhundan uzaklaşması, kamunun siyasetin neden olduğu
anlamsız çekişmelerin gölgesinden kurtulduğu bir Yozgat
düzeni için bir ağabey eli.
Ağabey mi dersiniz,
abi mi…
Tercih sizin.
Her şeyi ile Yozgat’ı
bir bütün kabul edebilmek.

Yanlışları doğruları,
Çakıl taşı dağ çeşmesi,
Delisi velisi,
Sağcısı solcusu,
Sorgunlusu Yenifakılılısı,
Zengini fakiri,
İle Yozgat’ı bir bütün
kabul edip, kalıpların
dışında samimi duygularla bu şehre, insanına sahip çıkmak
zor olmamalı.
Adına ben abi dedim
siz ne derseniz deyin.
Mühim olan Yozgat’ı
kucaklamak, kucaklayabilmek.

DiRiLiŞiN SiMGESi:

CUMHURiYET

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97’nci yılı yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da
kutlandı. Yozgat ve İlçelerinde Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen törende konuşan Yozgat
Valisi Ziya Polat, “Türk Milletinin tarih
sahnesinde dirilişinin simgesi olan Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşunun, 97. Yıl dönümünü
birlikte kutlamanın coşkusu, mutluluğu ve
heyecanı içerisindeyiz” dedi.
TEMİNATI CUMHURİYET
Vali Polat, Atatürk’ün ortaya koyduğu
‘Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir’
ilkesinin devletin ve rejimin temelini
oluşturduğunu söyledi. Cumhuriyet’in
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı
çağdaşlaşma hamlesi olduğuna vurgu yapan
Vali Polat, “Cumhuriyet, getirdiği açılımlar ile
Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik,
sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir
dinamizm kazanmıştır” şeklinde konuştu.
15 TEMMUZ EN BÜYÜK İSPATI
Cumhuriyetin temel hedefini görevlerini
yerine getiren, haklarını kullanabilen,
özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri
topluma kazandırmak olarak niteleyen Polat,
şunları kaydetti; “Cumhuriyeti ayakta tutan
yegâne kuvvet, milletin kendisidir. Türk
Milleti, Cumhuriyeti benimsemiş ve bütün
değerlerine sımsıkı sarılmıştır. 15 Temmuz
gecesi de bunun en yakın ispatıdır. Ülkemiz,
üzerinde bulunduğu coğrafya itibarı ile politik,
stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir.
Bu nedenledir ki, yüzyıllardır bu topraklar da
aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde
hep plan üstüne plan yapılmış, oyun içinde
oyun oynanmıştır. İç ve dış tehditlerin, şer
odakların milletimizi karıştırmak istediklerini
görüyoruz. Ancak onların hesap etmedikleri
şudur ki: Milletimizi bölünmez bütünlüğü,
devlet ve milletçe sergilediğimiz kararlı duruş
sayesinde bu oyunlar boşa çıkmıştır.
Millet olarak tefrikalara prim vermez

isek bundan sonra yapılacak planlar da
bozulmaya mahkûmdur. Yeter ki birlik ve
beraberliğimizden ödün vermeyelim.”
HALKA YAKIN HALKIN İÇİNDE
Kamu çalışanlarının öncelikli amacının
halka hizmet olduğuna değinen Polat,
“Zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmalıyız.
Devlet-Millet birlikteliğini pekiştiren
davranışlar sergileyin. Kapınız herkese
açık olsun. Toplumsal kalkınma ve refah
için projeler üretin. Şehrimizin gelişmesine
yönelik her gayrete ve her düşünceye destek
olun. Halka yakın ve halkın içinde olun.
Göreceksiniz ki Yozgat insanı kendine özgü
kadirşinaslığı ile sizleri kucaklayacaktır. Bu
sevgi ve gönül bağı daha güzel hizmetlere yol
açacaktır” şeklinde konuştu.
ÖĞRETMENLER SAYESİNDE
Yeni nesillerin sağlıklı, topluma faydalı
bireyler halinde yetişmesinin eğitimciler,
öğretmenler sayesinde olduğunu anımsatan
Vali Polat, “ Bilginin en önemli kazanım ve
güç olduğu günümüzde bilimin aydınlatıcı
ışığında Erdemli İnsan Yetiştirmek düsturu ile
gelecek nesilleri şekillendirin. Bu amaçları
gerçekleştirdiğinizde, Atatürk’ün ‘Milletleri
Kurtaran Öğretmenleri’ arasına girmiş

olursunuz. Sizler, Cumhuriyeti koruyarak,
yükseltecek ve yüceltecek kişilikli, nitelikli
bireyler yetiştirdikçe, gaflet dalalet ve
hatta her çeşit hıyanet sonuçsuz kalacak,
Cumhuriyetimizin nice yıl dönümleri huzur
ve mutluluk içerisinde kutlanacaktır” diye
konuştu.
CUMHURİYETİ ENMANET ETTİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Cumhuriyet’i gençlere emanet ettiğini
belirten Polat, gençlerin de bu emanete
sahip çıkması gerektiğini kaydetti.
Polat, gençlerin geleceğin ümidi
olduğunu belirterek, “Sizler, Atamızın
deyimiyle ‘Geleceğin ümidi, ışıklı
çiçeklersiniz.’ Büyük önderimizin
‘Bu eseri O’na bırakacağım ve
gözüm arkada kalmayacak’ sözleri
ile işaret ettiği ve Cumhuriyeti
emanet ettiği gençlersiniz.
Taşıdığı bu emanetin ağırlığı
ve sorumluluğunun bilincinde
olan onurlu gençlerimiz, sizler
var olduğunuz sürece gözümüz
arkada kalmayacaktır” dedi.
CUMHURİYET SAYESİNDE
GÜÇLÜ DEVLET
Türkiye cumhuriyeti Devleti’nin
Cumhuriyet rejimi sayesinde bölgenin en
güçlü devleti haline geldiğine vurgu yapan
Vali Polat, “ Büyük Atatürk önderliğindeki
kadın-erkek, genç-yaşlı tüm milletimizin
kahramanlıkları ile yazılmış bir destan olan
Cumhuriyet, kısa zamanda bizi bölgemizin
en güçlü devleti haline getirmiştir. Türkiye
artık her alanda dev atılımlar gerçekleştirmiş
bir dünya devletidir. Ekonomik, Siyasi ve
kültürel alanlarda elde edilen kazanımlar,
bunun en önemli göstergesidir. Türk insanı
bugünlere nasıl geldiğini unutmayacak ve

şanlı geçmişini koruyarak, aydınlık
geleceğine sımsıkı sarılmaya devam
edecektir. Aydınlık geleceğimizi görmenin
huzuru içinde, tüm Yozgatlı Hemşehrilerim
ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nı tekrar kutluyor, Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz
Şehitlerimiz ve gazilerimizin huzurlarında
şükran ve saygı ile eğiliyor, hepinize sevgi ve
saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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Yozgat'ta Ülkü Ocakları'ndan Milli Hassasiyet..

Vatandaştan da esnaftan

da tam not aldılar

Yozgat’ta ülkücü gençler Mevlid Kandili ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri

etkinliklerle gönüllere dokundular. Vatan sevdalısı gençler hadsiz Macron’u da unutmadı.

YDP Genel Başkanı Arıklı:

‘Seçimin kaderini

biz belirledik’

Gazimağusa Milletvekili
Yeniden Doğuş Partisi Genel
Başkanı Erhan Arıklı, Yozgat
Çamlık TV’de Tarık Yılmaz’ın
hazırlayıp, sunduğu Yozgat
Gündemine konuk oldu. Arıklı,
partisini anlattı.
Yeniden Doğuş Partisinin
1975’ten sonra adaya göç
edenlerin yoğunlukta olduğu
bir parti olduğunu dile getiren
Erhan Arıklı, “2006 yılında
biz bu partiyi biz kurduk.
Barajı aşarak iki tane meclise
Milletvekili ile girdik. İki tane
temel ilkemiz var. birincisi
KKTC’ye inanmak, ikincisi ana
vatana bağlı olmak. Şuandaki oy
oranımız yüzde 15’in üzerinde.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Mustafa Akıncı’nın karşısında
yer aldık. İkinci turda Ersin
Tatar’ı destekledik ve yoğun
bir seçim kampanyası yürüttük.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin kaderini Yeniden
Doğuş Partisi belirledi. Ersin
Tatar anavatanına bağlı, milli
hassasiyeti olan bir insan.
Bizim kendisinden beklentimiz
yok. Anavatanına bağlı olsun,

Federasyon hareketlerini
sonlandırsın, milli ve manevi
davamıza sahip çıksın yeter”
dedi.
GEÇ KALINDI
Maraş bölgesinin açılmasının
geç kalınmış bir hareket
olduğunu kaydeden Ersin Arıklı,
“50 yıldır maraş niçin kapalı
kaldı onu anlamak mümkün
değil. Maraş Ortadoğu’nun
en büyük turizm merkeziydi.
Beyrut’tan önde geliyordu.
Birleşmiş Milletlerin kararı
ile Maraş kapalı hale getirildi
ve orası çiyanlara, farelere,
yılanlara tahsis edildi. Binlerce
konut, oteller, bankaların hepsi
50 yıl içinde çürüdü. Biz 2006
yılında partiyi kurduğumuzda
maraş’ın açılmasını istedik.
Biz bunu söylediğimizde bize
gülenler olmuştu. Halbuki biz
Maraş’ın uluslararası hukuka
uygun bir şekilde açılabileceğini
söylemiştik. Bu yaptığımız
zaman hem rumların bir adım
önüne geçecektik. Orası hem
ekonomiye hem de istihdama
katkı sağlayacak” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

Hizmet-İş’ten

kınama
Hizmet-İş Sendikası
Yozgat Şube Başkanı
Ferman Zararsız,
Fransa’nın İslam karşıtı,
Hz. Peygambere karşı
yapılan alçakta tutumu
kınadı.
Zararsız, “Hak İş
Konfederasyonu İl
Başkanlığı ve Hizmet
-İş Sendikası Yozgat
Şube Başkanlığı olarak,
Fransa’nın İslam karşıtı
ve islam peygamberine
karşı alçakça tutumuna
lanetliyoruz ve karşı tepki
gösteriyoruz.
Fransa Cumhurbaşkanı
Macron'un"İslam'a ve
Müslümanlara yönelik
hakaretlerini ve sevgili
peygamberimiz Hz.
Muhammed'e saldırılarını
sürdürmesi, tüm dünyadaki
Müslümanlara açıkça

saldırıdır. ifade özgürlüğü
gerekçesiyle hakaret
içerikli karikatürlerin
yayınlandığı Fransa'daki
resmi ve gayri resmi
ifadeleri öfkeyle takip
ediyoruz, bu durumun
hoşgörüye ve birlikte
yaşam değerlerine ihtiyaç
duyan halklar ve ülkeler
arasında çatışmalara
neden olabileceği, ve
buda uluslararası barış
ve güvenliğe olumsuz
yansıyacaktır.
"Adaletin, hak ve
özgürlüklerin, insanlık
onuruna dair tüm yüce
değerlerin son temsilcisi
olan Aziz İslam'a ve
O'nun âlemlere rahmet
olarak gönderilen
Peygamberimize yapılan
hakaretleri lanetliyoruz”
dedi. Murat KARATEKİN

Yozgat’ta ülkücü gençler Mevlid
Kandili ve 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri
etkinliklerle gönüllere dokundular.
Vatan sevdalısı gençler hadsiz
Macron’u da unutmadı.
Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni Ülkü
Ocakları, Mevlid Kandili ve 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli
etkinliklere imza attı.
YOZGAT BAYRAK AÇTI
Yozgat Ülkü Ocakları Üniversite
Birim Başkanı ve Teşkilatı, Yozgat
esnafı ve vatandaşlara 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla
ayyıldızlı bayraklardan hediye edip,
kandillerini kutladı.
Gençlerin duyarlılığı vatandaştan
da tam not aldı. Gün boyu esnaf
ziyaretinde bulunan gençler,
vatandaşların Mevlid Kandilini de
tebrik ederek hayırlara vesile olması

temennisinde bulundu.
SORGUN ÜLKÜCÜLERİ
GÖNÜLLERE DOKUNDU
Sorgun Ülkü Ocakları tarafından da
milli ve manevi değerlerin öp planda
olduğu 3 ayrı etkinlik gerçekleşti.
ÜLKÜ OCAKLARI
PEYGAMBER OCAĞIDIR
Sorgun Ülkü Ocakları Başkanı
Abdulsamet Açıkgöz ve beraberindeki
ülkücü gençler ilk olarak İslam dinine
dil uzatan Fransa başkanı Macron’un
resimlerini yaya geçitlerine yapıştırarak
tepkilerini dile getirdiler. Ülkücü
gençler vatandaşlardan da tam destek
aldı.
Ocak başkanı Abdulsamset Aıkgöz,
yaptığı açıklamada; “Ülkü Ocakları
peygamber ocağıdır. Kutlu Nebinin
yolunda canlarımız fedadır.
Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed Mustafa (sav) ‘e ve

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

İslamiyet’e dil uzatma alçaklığını
gösteren Fransa başkanı Macron'un
resimleri ocağımız tarafından yaya
geçitlerine yerleştirilerek hak ettiği
muameleyi görmesi sağlanmıştır” dedi.
MEVLİD VE BAYRAM KUTLAMASI
Açıkgöz ve ülkücü gençler ayrıca
Mevlid Kandili dolayısıyla, esnaf ve
vatandaşı ziyaret ederek hem Mevlid
Kandillerini kutladılar hem de 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramını.
AKDAĞ OCAK’TAN
DUYARLI DAVRANIŞ
Akdağmadeni Ülkü Ocakları da,
ortaya koyduğu duruşla gönüllere
dokundu. Vatandaşlara ve esnafa
Azerbaycan ve Türk bayrakları hediye
eden ülkücü gençler, ‘İki Beden De
Bir Can Türkiye Azerbaycan’ sloganı
ile çıktıkları ziyaret turunda, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı ve Mevlid
kandilini kutladılar. Tarık YILMAZ
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Dua...

HÜSEYİN
KOÇ
Allah’ım bu
mübarek Cuma
günü hürmetine
insanlarımıza
hidayet
et.
“Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan
yüce ve büyük
allahım! mahlukatın adedince,
zatının rızası,
arşının ağırlığı
ve kelimelerinin
mürekkebince
hz. Muhammed
(sas) ve o’nun
ehli ve ashabı
üzerine
salat eyle.”
Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Bela ve
musibetlerin sağanak sağanak
üzerimize yağdığı, çaresiz kaldığımız şu günlerde, çaresizlerin
yegane çaresi
Sensin deyip
Sana yalvarıyor, halimizi
Sana
arz

ediyoruz.
Bizim Rabbimiz Sensin. Sen,
bizleri semavi
ve arzi musibetlerin eline teslim
etmeyecek kadar merhametlisin. Bizleri her
türlü kötülüklerden muhafaza
buyur!”
Allahım! Senin af ve mağfiretinin dairesi,
bizi bela ve musibetlerden
uzak tutacak
kadar geniştir.
Bize rahmetinle
muamele buyur
Allahım!
Gazabından
bizi emin kıl
Rabbim.
Allahım!
Sen’den dünya
ve ahirette af ve
afiyet diliyoruz.
Her türlü semavi ve arzi
afet ve belaları üzerimizden
uzaklaştırmanı
istiyoruz.
Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz
hatalarımızı,
günahlarımızı
bağışla. Bizlere
merhamet bu-

yur. Şüphesiz
Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
Allahım! Kalb
katılığından,
gafletten, dalaletten, zilletten,
miskinlikten,
küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan,
sadece Sana
sığınırız. Sen
bizleri koru. Güç
yetiremeyeceğimiz bela, fitne
ve musibetlerle
bizi imtihan eyleme Allahım!
Allahım!
Fayda vermeyen ilimden,
ürpermeyen
kalpten, doyma
bilmeyen nefisten, yaşarmayan
gözden ve icabet edilmeyen
duadan sana
sığınırız.
Bildiğimiz ve
bilmediğimiz
şeylerin şerrinden Sen bizleri
koru Allahım!
Allahım! İhsan buyurduğun
nimetlerini geri
almandan, azabının ansızın gelip çatmasından,
gazabına sebep
olacak şeylerden
Sana sığınırız.
Bizlere yol
göster
Allahım!
Alla-

hım!
Sana
itaat
edilir,
Sen karşılığını
verirsin; Sana
isyan edilir, Sen
bağışlar ve af
edersin, darda
kalanlara icabet eder, zararı,
sıkıntıyı ortadan
kaldırıp, hastalara şifa, dertlilere deva verir,
günahları bağışlar, tövbeleri
kabul edersin.
Sen bizlerin
dualarını kabul
buyur Allahım!
Allahım! Sen
ölümlerin en
güzeli ile bizi
huzuruna al Allahım!
Ölümümüzü
her türlü şerden
kurtulup rahata
erme vesilesi
yap Ya Rabbi!
Allahım!
Bizleri Sen’i
çok zikreden,
Sana çok şükreden, Sen’den
çok korkan,
Sana çok itaat
eden, Sana karşı saygı ile dopdolu olan, ahu
efgan edip dua
dua yalvaran ve
durmadan Sana
teveccüh eden
kullarından eyle.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

3 ilçe için 4 eleman alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı
81 il ile birlikte Yozgat’ta
da personel alımı yapacak.
3 ilçede 4 kişinin istihdam
edileceği Resmi Gazete’de
duyuruldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı
1000 gelir uzmanından

4’ünü Yozgat için tahsis etti.
Uzmanların Aydıncık (2),
Yenifakılı (1) ve Şefaatli (1)
ilçelerinde istihdam edileceği
duyuruldu. İlanın detayına
www.yozgatcamlik.com
adresinden ulaşabilirsiniz.
Haber Merkezi
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Çayıralan Belediyesi'nden

Azerbaycan'a destek
Ülke genelinde Azerbaycan’a destek devam ederken bir

destekte Yozgat’ın Çayıralan ilçe Belediye Başkanlığı’ndan geldi.
Çayıralan Belediye
Başkanlığı’ndan Azerbaycan’a
destek geldi. Başkan Ömer
Codar şehri Azerbaycan’a
destek afişleriyle donatarak
Azerbaycan’ın yanında
olduklarını bildirdi.
Beleidey Başkanı Ömer

Köy okullarında

Codar yaptığı açıklamada;
“Çayıralan Belediyesi
olarak halkımız ile birlikte
AZERBAYCAN’ımızın yanındayız.
Halkımızın ve kamuoyunun
bilgisine sunulur. İki Devlet Tek
Millet” dedi.
Tarık YILMAZ

Cumhuriyet coşkusu
Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı köy okullarında 29
Ekim Cumhuriyet bayramını
kutladı. Jandarma ekipleri
öğrencilere bayrak ve maske
dağıttı. İl Jandarma Alay
Komutanlığından yapılan
açıklamada, “Cumhuriyetimizin
97. Yılı kutlamaları kapsamında
Yozgat İl Jandarma
komutanlığınca okullara
ziyaret gerçekleştirilmiş olup;
ziyaret esnasında çocuklara
kişisel güvenlik ve suçtan
korunma yöntemleri konusunda
bilgilendirme yapılmış, ayrıca
maske ve bayrak dağıtılarak
öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı kutlanılmıştır” denildi.
Murat KARATEKİN

Test sonucu pozitif çıktı
CHP Yozgat İl
Başkanı Abdullah
Yaşar Covid-19 test
sonucunun pozitif
çıktığını İstanbul’da
evde karantinaya
alındığını söyledi.
CHP Yozgat İl
Başkanı Abdullah
Yaşar Covid-19 test
sonucunun pozitif
çıktığını İstanbul’da
evde karantinaya
alındığını söyledi.
Başkan Yaşar, test
sonucunun pozitif
çıktığını sosyal
medya hesabından
paylaşarak
takipçilerinin
kandilini ve 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramını
kutladı. Başkan Yaşar
yaptığı paylaşımda şu
ifadelere yer verdi;
“Değerli arkadaşlarım
test sonucum pozitif
çıktı. Önce Ekrem
Başkanım sonra
kaynım bugünde
benim test sonucum
pozitif çıktı.
İstanbul’da evde
Karantinaya alındım
şu anda sağlığım iyi
inşallah atlatacağız.
Kandilinizi ve 29
Ekim Cumhuriyet
Bayramınızı kutluyor
sağlıklı günler
diliyorum” dedi.
Tarık YILMAZ

KIZIL ŞAHiN EMiN
ELLERDE
Yozgat-Sorgun
arasında yaralı
olarak bulunan
yaralı Kızıl Şahin
polis kontrol
ekibine teslim
edildi. Ekipler
tarafından Kızıl
Şahin’in tedavisi
yapılmak üzere
Tarım ve Orman
Bakanlığı
9. Bölge
Müdürlügü
Yozgat Şube
Müdürlüğü
Sorgun DKMP
Şefliğine teslim
edildi.Sorgun
Doğa Koruma
ve Milli Parklar
Şefi Metin

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

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

Yıkılmaz; “Tarım
Orman Bakanlığı
9. Bölge
Müdürlüğü
Yozgat Şube
Müdürlüğü
Sorgun DKMP
Şefliği olarak
Sorgun Yozgat
arasında yaralı
bulunan ve
polis kontrol
noktasına teslim
edilen Kızıl
Şahin tedavisi
yapılmak
üzere teslim
alındı. Emeği
geçen herkese
teşekkürler”
dedi.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
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Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel:

97 yıllık dev çınar kutlu olsun
Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl
Başkanı Mahmut Sunay Kabayel
, Cumhuriyet Bayramı'nın 97.
yıldönümünde, "Özgürlük,
demokrasi ve gelişmişlik
yolumuzu aydınlatan ışığın kaynağı
olan Cumhuriyetin ilanının 97.
yıldönümü kutlu olsun" dedi.
Kabayel, açıklamasında
şunları ifade etti; "Cumhuriyet;
şanlı tarihimizin şekillendirdiği
köklü kültürümüzden ve engin
tecrübelerimizden yola çıkarak
geliştirdiğimiz devlet anlayışımızın
en son tekamülü, milletin
egemenliğine dayanan en ideal
yönetim tarzıdır.
Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa
Kemal Atatürk önderliğindeki
kahraman ecdadımızın esarete

ve işgale karşı, kanları ve
canları pahasına kurup, gelecek
nesillere emanet ettiği en kıymetli
hazinemizdir. Cumhuriyet, sayısız
şehidimizin mübarek kanlarıyla
sulayarak vatan yaptığımız bu
toprakların tapusunun; yok olmak
üzere olan bir milletin şahlanıp
işgale ve emperyalizme karşı
kıyama durması sonucunda, millete
teslim edildiği rejimin adıdır.
Cumhuriyet, başlarında Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları olmak üzere “Ya istiklal
ya ölüm” parolasıyla küllerinden
doğan inanmış bir milletin, esaretin
her türlüsüne “Hayır” deyişinin
ilanıdır. İçinden geçmekte
olduğumuz bu kritik süreçte
Devletimizin ve kazanımlarımızın

kıymetini bir kere daha anlıyor,
“Ecdadımızla ne kadar gurur
duysak azdır.” diyoruz.
Bizlere bu güzel vatanı ve
Devletimizi hediye eden
bütün gazi ve şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyoruz.
Emanetlerine sahip
çıkacağımıza, devletimizi
korumak, yaşatmak ve
gençlerimize daha güzel bir
gelecek bırakmak için her türlü
fedakarlığı göstereceğimize
söz veriyoruz. Özgürlük,
demokrasi ve gelişmişlik
yolumuzu aydınlatan
ışığın kaynağı olan
Cumhuriyetin ilanının
97. yıldönümü kutlu
olsun."

Baro Başkanı Mehmet Şimşek:

‘Her zaman korumuştur’
Yozgat Baro Başkanı Av. Mehmet Şimşek,
yayınlığı bir mesajla 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramının 97’inci yıl dönümünü kutladı. Şimşek,
“İçten ve dıştan gelen yıkıcı tehlikelere karşı
Ulusumuz her zaman Cumhuriyeti korumuştur ve
korumaya devam edecektir” dedi.
Şimşek, “Bugün; imkansız gibi görünen çetin
bir mücadelenin ardından kazanılmış ve millete
armağan edilen en büyük hediyelerden birisi
olan Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümünü
milletçe gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz.
Cumhuriyet, milletimizin var oluş
mücadelesinin en önemli kazanımı olmuştur.
Milli gayret ve azminin bir eseridir. Türk Milleti,
Cumhuriyetin şanlı geçmişini bilerek onu koruyup
aydınlık geleceğine sımsıkı sarılacaktır.
İçten ve dıştan gelen yıkıcı tehlikelere karşı
Ulusumuz her zaman Cumhuriyeti korumuştur
ve korumaya devam edecektir. Cumhuriyet

her şeyden önce barışın ve huzurun gölgesinde
büyüyen demokrasi ağacıdır. Bu millet sahip
olduğu değerlere her ne koşul altında olursa
olsun sahip çıkan, kardeşliği din, dil, ırk, mezhep
gibi bölücü unsurlara feda etmemeye yeminli
bir millettir. 97 yıl önce yaşananlar, bizlere
bugünümüzü armağan edenlerin zaferidir. Hem
bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere
karşı taşıdığımız sorumluluk ağır ancak, bir o
kadar da gurur vericidir. Yaşamakta olduğumuz
kötü günler nedeni ile buruk kutlanan 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımızla
kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk`ü, kahraman silah arkadaşlarını ve o
günden bugüne kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları
vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi ,
sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, saygı ve
selamlarımızı sunuyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN

Eda DEMİREL

Mahmut
Sunay
Kabayel

Kızılay Öğrencilere

EBA TV’den Ulaşacak

152 yıllık merhamet çınarı Türk Kızılay her yıl 29
Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası
ile gerçekleştirdiği etkinliklerine bu yıl da devam ediyor.
Bu yıl Kızılay Haftası boyunca Türk Kızılay’ın kuruluş
amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri gençlere,
kamuoyuna ve özellikle EBA TV üzerinden öğrencilere
anlatılarak bu konuda farkındalık oluşması sağlanacak.
Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım
gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle
hareket eden Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal
refahı artırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme
ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı
sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci
hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim,
gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da
faaliyet gösteriyor. 2020 yılının başından bu yana ise
COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında immün
plazma tedavisi, maske ve dezenfektan üretimi, sağlık
çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman, vatandaşlara
gıda desteği gibi yardımlarını sürdürüyor. Türkiye’nin
tüm il ve ilçelerine yayılan hizmet ağıyla ihtiyaç
sahiplerine yardım elini uzatan Kızılay, bu yıl da 29
Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan Kızılay
Haftası’nda yürüttüğü faaliyetlere dair kamuoyunda
farkındalık oluşturmak, Kızılaycılık ruhunu öğrencilere
aşılayarak gönüllülük ve sosyal sorumluluk konularında
bilinç oluşturmak için çalışmalar yürütecek.
İYİLİK ANLATILACAK
Tüm dünyanın aylardır mücadele ettiği COVID-19
pandemisinden en çok etkilenenler arasında öğrenci ve
gençlerin olması sebebiyle “Senin Desteğin Oldukça
Her Ev Bir Okul” kampanyasını başlatarak uzaktan
eğitime destek veren Kızılay, hafta boyunca yine
öğrencilere Kızılaycılık ruhunu aşılamak için çalışacak.
Toplu etkinliklerin yapılamadığı pandemi döneminde,
anaokulundan liseye kadar her gruptan öğrenciyle
EBA sistemi üzerinden bir araya gelecek olan Kızılay,
hazırladığı basit ve eğlenceli illüstrasyonlarla hem
haftanın önemini ve Kızılaycılığı anlatacak hem de
bilgilendirici ve eğitici dokümanlarla öğrencilerde
farkındalık oluşmasına yardımcı olacak.
KIZILAY HAFTASI COŞKUYLA KUTLANACAK
Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak
olan Kızılay Haftası, Kızılaycılık felsefesi ve temel
ilkelerini öğrencilere tanıtmak ve benimsetmek,
gerçekleştirdiği yenilikleri ve hedefleri konusunda
kamuoyunu bilinçlendirme imkânı sunuyor. Sosyal
medyada #oAn etiketiyle her alanda gerçekleştirdiği
faaliyetlerine ilişkin kamuoyunda da farkındalık
oluşturmayı amaçlayan Kızılay, “Bazı Anlar Vardır Sırf
Sen O An Orada Olduğun İçin Güzelleşir” sloganıyla
iyilik yolculuğunu anlatmaya hazırlanıyor. Bu yıl
COVID-19 pandemisi sebebiyle uzaktan eğitime
verdiği destekle öğrencilerin, immün plazma tedavisine
verdiği destekle hastaların, sosyal yardımlarıyla
ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay, vatandaşlara
“Sensiz Olmaz” demeye devam ediyor. Hafta boyunca
yardımlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için çeşitli
çalışmalar yürütecek olan Kızılay, iyilik hareketinin
içinde olanlara da minnetini göstermeyi hedefliyor.
Kızılay’ın sonsuz bir özveriyle gerçekleştirdiği
çalışmalarda temel gücünü, yardımsever halkımız ve
Kızılaycılık ruhundan aldığını belirten Türk Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay ailesi olarak bizim en
büyük gayemiz yardım bekleyen insanların ihtiyaçlarına
anında cevap vermek. Bu gaye doğrultusunda
dur durak bilmeden, ihtiyacım var diyene yardım
götürüyoruz. Gönülden gerçekleştirdiğimiz yardım
çalışmalarımızda hayırseverlerin katkıları ise büyük.
Hayırseverler bize destek oldukça Kızılay’ın merhamet
elini uzatmaya devam edeceğiz" dedi. Haber Merkezi
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CiFTE BAYRAM
Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ligin altıncı

haftasında Mardin Fosfatspor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım Mardin ekibini 2-1 mağlup etti.
Yozgatspor 1959 FK, aldığı bu galibiyetle 29 Ekim
Cumhuriyet bayramında çiftte bayram yaşattı.
Kırmızı-siyahlı takım aldığı bu galibiyetle puanını 5’e
yükselterek, 15’inci sırada yer aldı.
SAKAT SAKAT OYNADI
Yozgatspor 1959 FK’nın başarılı oyuncusu Ali Kaan
Şahanbaz, Mardin Fosfatspor maçında fedekarlık yaptı. Arka
adelesinde zorlanma olan genç oyuncu Mardin Fosfatspor
maçında ilk 11’de başladı. Rahatsızlığı bulunan Ziya İstek ise
Mardin maçına yedek olarak başladı.
HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Öte yandan Yozgatspor 1959 FK, Mardin Fosfatspor maçı
öncesinde hazırlık maçı yaptı. Kırmızı-siyahlı takım Bölgesel
Amatör Lig de mücadele eden Kayseri takımı ile hazırlık
maçı yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi dış sahasında oynanan
karşılaşmada Yozgatspor 1959 FK’nın ligde forma şansı
bulamayan genç oyunları yer aldı. Karşılaşma Kayseri takımının
4-2 üstünlüğü ile sona erdi.
KADROYA ALINMADI
Yozgatspor 1959 FK’nın forvet oyuncusu Beytullah Ersoy
yine kadroya alınmadı. Ersoy, Teknik Direktör Nihat Tinel
tarafından, Mardin Fosatspor maçı kadrosuna alınmadı.
Genç oyuncu daha önce de Kahta 02 spor maçı kadrosuna
alınmamıştı.
TALİHSİZ SAKATLIK
Yozgatspor 1959 FK’nın tecrübeli oyuncusu Burak Altunay,
rakibi ile girdiği pozisyon sorasında sakatlanarak oyundan
çıktı. Sağ omzu çıkan Burak Altunay, ambulansla Yozgat Şehir
Hastanesine kaldırıldı. Burak Altunay’ın yerine oyuna Ziya İstek
dahil edildi.
OFSAYT’A TAKILDI
Mardin Fosfatspor’un golü ofsayt’a takıldı. Sol kanattan
kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında içinde kafayı Mardin
Fosfatsporlu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak

ofsayt gerekçesi ile ağlara giden top gol değeri kazanmandı.
TEPKİ GÖSTERDİ
Yozgatspor 1959 FK’nın golcü oyunsu Ahmet Güven dakika
73’te yerini genç forvet Baran Berkay Karpuz’a bıraktı. Güven
oyundan çıkarılmasına tepki göstererek, doğrudan soyunma
odasına gitti.
GOLLE DÖNDÜ
Yozgatspor 1959 FK’nın tecrübeli oyuncusu Mehmet Fırat
Demir, golle döndü. Arka adelesinden sakatlanan Demir, iki
hafta sonra tekrardan sahalara döndü. Mardin Fosfatspor
maçında Teknik Direktör Nihat Tinel ilk 11’de maça başlattı.
83 dakika oyunda kalan Fırat Demir, takımına galibiyeti getiren
golü de attı. Murat KARATEKİN

MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 3’te sol kanattan Ali Kaan Şahanbaz’ın
kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde tehlikeyi
Mardin savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası ön
çizgisinde Fırat Demir’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
Dakika 9’da sağ kanattan Fırat Demir’in pasında
ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Ahmet
Güven’in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
Dakika 15’te Sağ kanattan gelişen Mardin Fosfatspor
atağında ceza sahası içinde kafayı Ali Kemal Özkan’ın
kafa vuruşunu direk dibinde Kaleci Bilal Karataş önledi.
Dakika 19’da Yozgatspor 1959 FK’nın
kazandığı serbest vuruşu Semih kullandı. Arka
direğe açılan ortaya müsait pozisyonda Burak
Altunay değerlendiremedi. Yozgatspor net bir gol
pozisyonundan faydalanamadı.
Dakika 26’da Kasım Ulus’a yapılan hareket
sonrasında maçın hakemi serbest vuruşu verdi. Topun
başına geçen Ali Kaan Şahanbaz’ın kullandığı serbest
vuruşta topu kaleci güçlükle çeldi. Pozisyonu takip
eden Burak Altunay topu ağlara gönderdi. 1-0
Dakika 40’da ceza sahası arkasına atılan topta
savunma arkasına sarkan Selim Öztürk, ceza sahası
içine girerken düşürüldü. Maçın Hakemi devam kararı
verdi. Uzun süre penaltı tartışmaları yaşandı.
Dakika 53’te savunma arkasına atılan topla buluşan
Fatih Demircan sıfıra indi, pasında ceza sahası ön
çizgisinde topla buluşan Ahmet Güven elişen sert
vurdu. Kaleci güçlükle topu kornere çeldi.
Dakika 65’te Ceza sahası ön çizgisinde topla
buluşan Yasin sert şutu, kaleci Bilal Karataş’ın yanından
ağlara gitti. Skora denge geldi. 1-1
Dakika 71’de Savunmanın uzaklaştırmadığı top
Mehmet Fırat Demir’in önünde kaldı. Ayak dışı güzel
bir vuruş yapan Demir topu ağlara gönderdi. 2-1

