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MiLLi ŞEHiD’E ANMA
1919’da idam edilen ve
1922 yılında milli şehit ilan
edilen Boğazlıyan Kaymakamı
Kemal Bey, ölümünün 102.
yılında Kadıköy’deki kabri
başında dualar ile anıldı.
Kartal Belediyesi ve
Anadolu Aydınlar Ocağının
düzenlediği törene Anadolu
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı

Prof. Dr. İbrahim Öztek, Kartal
Belediyesi yetkilileri ve az
sayıda vatandaş katıldı.
Törene korona virüs
önlemleri kapsamında az
sayıda vatandaş katılım
gösterebildi. Yapılan
konuşmaların ardından dualar
ile anma programı sona erdi.
>>> 2'DE

Yozgat’ta
Nisan karı

Yozgat’ta Cuma
sabahında başlayan
kar yağışı kenti beyaza
bürüdü. İlkbahar

mevsiminin yaşandığı
bu günlerde Yozgat’ta
Nisan ayında kar sürprizi
yaşandı. >>> 4'TE

Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

Külliye'de Saraykent
projeleri konuşuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz
Fuat Oktay yoğun mesaisine rağmen
memleketiyle her fırsatta ilgileniyor. Oktay,
Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal,
Ak Parti Saraykent İlçe Başkanı Necmettin
Kaya, Kadın Kolları Başkanı Ayşenur Tekin
Gençlik Kolları Başkanı Sinan Şahin İl Genel
Meclis üyeleri Nuri Çınar ve Şakir Taşdemir’i
külliyede ağırladı. >>> 3. SAYFADA

DEVLETiN EMRiNDE
MiLLETiN HiZMETiNDE
176

YILDIR

Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası

kutlamaları nedeni ile Yozgat’ta da bir dizi etkinlik ve ziyaret düzenlendi.
KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI
Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet
Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Polis
Meslek Eğitim Müdürü Zafer Kişi de
katılım sağladı.
Tören sonunda Yozgat Şehitliği’nde
vatan toprakları için canını feda
ederek şehadete eren şehitlerimiz
kabirleri başlarında anıldı.

VALİ’YE ZİYARET

TARiHi PROJEDE

TEMEL ATILDI

Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük
Cami Çevre Düzenlemesi Projesi çalışmaları
başladı. Kapalı otoparkın temeli atıldı. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Yozgat
Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Çapanoğlu
Büyük Camii Çevre Düzenleme Projesi tüm hızıyla
devam ediyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse yaptığı açıklamada; “Çapanoğlu Büyük
Camii Çevre Düzenleme Projemiz tüm hızıyla
devam ediyor. Kapalı otoparkımızın temelini
bugün attık" dedi. >>> 3'TE
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Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş
yıl dönümü ve Polis Haftası
vesilesiyle İl Emniyet Müdürü
Murat Esertürk ve Polis Meslek Eğitim
Merkezi Müdürü Zafer Kişi, beraberindeki
heyetle Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti. Vali Polat, “Devletimizin
emrinde milletimizin hizmetinde fedakarca görev yapan tüm
Polis Teşkilatı’mızın 176. Yılını kutluyorum. Allah tüm güvenlik
güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi. >>> 3. SAYFADA

Tarihi Roma Hamamında
İncelemelerde Bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet
Arslan, Sarıkaya İlçesinde bulunan Tarihi Roma
Hamamında incelemelerde bulundu. Yozgat İl
Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Yeni Anadolu
Madencilik Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kazan
ve beraberlerinde bulunan proje ekibi tarihi roma
hamamında incelemelerde bulundu. Sarıkaya
Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür
Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, ilçemize gelerek tarihi
Roma Hamamında incelemelerde bulundu. 4'TE

GÜNCEL
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Hoş Geldin Kurtuluş Ayı Ramazan!

AHMET
SARGIN
"Kim, faziletine
inanarak ve karşılığını
Allah'tan bekleyerek
Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."!
Bu müjdeye nail olmanın en önemli yolu
Rahmet ve bereket ayı
olay Ramazanı gereğince değerlendirmekle mümkün olacaktır.
Ramazan ayı; Tutacağımız oruçlarla bedenimizin sıhhate kavuşacağı, vereceğimiz
zekatlar ve sadakalarla
malımızın temizlenece-

ği, şeytanların kullara
zarar vermemesi için
bağlanacağı ve nefsimizin açlıkla terbiye
edilip huzura kavuşacağı, maddi ve manevi
hayatımızda birçok
güzelliklerin yaşanacağı bir aydır.
Ramazan ayı: İbadet hayatımızda oruçlarımızla, beş vakit
namaz ve teravih namazlarımızla, okuyacağımız Kur’anı Kerim ile
manevi yönde birçok
güzellikler elde edeceğimiz bir aydır.
Ramazan ayının çok
kıymetli olması Yaratanımızın bu aya kıymet
vermesiyledir. Ramazanda İnsanlığa son
ilahi kitap indirilmeye
başlanmıştır.
Karanlıklar içerisinde kalan ve cehalet
dönemini yaşayan
insanoğlu Kuran’ın
inmesiyle altın çağını
yaşamaya başlamıştır.

Sahabeler Efendimiz
tarafından gökte parlayan yıldızlara benzetilmiştir.
“(O sayılı günler,
Ramazan ayı), insanlar
için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak
ile batılı birbirinden
ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın
kendisinde indirildiği
Ramazan ayıdır. Öyle
ise içinizden kim bu
aya ulaşırsa onu oruçla
geçirsin.”
Kur’an Ramazan
ayında inmiştir.
Ramazan Kur’an
ayıdır. Bu ayda Peygamber Efendimizle
Cebrail bir araya gelirler Kur’an-ı Kerimi
okurlardı.Bugün hem
evlerimizde hem de
camilerimizde okuduğumuz mukabelelerin
ana menşei budur
Kuran bir aya on
bir aydan daha fazla
değer katmıştır. O ayı

(Ramazan ayını) on bir
ayın sultanı yapmıştır.
Yine Kuran bir günü
bin aydan daha hayırlı
kılmıştır. Kendisinde
inmeye başlayan Kadir
Gecesi bin aydan daha
hayırlıdır.
“Şüphesiz, biz onu
(Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne
olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi
bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh
(Cebrail) o gecede,
Rablerinin izniyle her
türlü iş için iner de
iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar
bir esenliktir.”(Kadir
Süresi)
İçinde inmiş olan
ayı on bir ayın sultanı
yapan, içinde inmiş
olduğu günü bin aydan
hayırlı yapan Kur’an-ı
Kerim içinde, yaşamında ve hayatında
olduğu insanı ise in-

sanlar içinde kıymetli
yapar, hayırlı yapar.
Bir aya, bir güne nur
katan, aydınlık veren
Kuran insana nur katar
aydınlığıyla ışıldatır.
Hayıtımıza anlam katar, gönlümüze neşe
verir. Dünya ve ahiret
mutluluğu kendisinde
saklıdır. Hayata hayat katan Kuran’dır.
(Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır;
“Kim Kur’ân-ı
Kerîm’den bir harf
okursa, onun için bir
iyilik sevabı vardır. Her
bir iyiliğin karşılığı da
on sevaptır. Ben, elif
lâm mîm bir harftir
demiyorum; bilâkis
elif bir harftir, lâm bir
harftir, mîm de bir
harftir.” Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak
gelen Hz. Fahri Kainat
şöyle buyurmaktadır.
“Kur’an okuyunuz.
Çünkü Kur’an, kıya-

met gününde kendisini
okuyanlara şefaatçi
olarak gelecektir”
Ramazan ayı oruç
ayıdır. Yüce Allah buyuruyor: “Ey iman
edenler! Allah’a karşı
gelmekten sakınmanız
için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı
gibi, size de farz kılındı.” Oruç İslam’ın beş
şartından biridir
Ramazan ayı bizler
için bir mağfiret bir
rahmet ayıdır.
Ramazan ayı geldiği
zaman içimiz muhabbetle dolmakta, yüzlerimiz gülmekte, yardımlaşma duygularımız
kabarmakta ve aramızda olan kırgınlıklar,
küslükler bitmektedir.
Oruç, sadece iştah ve
şehveti dizginlemek
değildir, ayrıca ağzını
ve dilini kötü ve çirkin
söz söylemekten de
korumaktır.
Ramazan ayı Fa-

ziletine inanılarak ve
karşılığını Allah’tan
bekleyerek oruç tutulduğu zaman geçmiş
günahların bağışlandığı
bir aydır..Ramazan ayı
“Cennet kapılarının
açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve
şeytanların bağlandığı”
bir aydır.
Ramazan ayı cömertliğimizin en üst
seviyeye çıktığı bir aydır. Bu aya saygı göstermekle birlikte; farz
olan orucu tutarak,
ibadetlerimizi artırarak, Kur’an’la hemhal
olarak, fakir ve fukarayı gözeterek bu ayı en
iyi şekilde değerlendirmiş olacağız...
Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder iki
cihan saadeti dileriz.
Hoş geldin Mübarek
Ramazan! Hoş geldin
bereket, bolluk ve Cehennemden kurtuluş
ayı!..

MiLLi SEHiD’E ANMA

1919’da idam edilen ve 1922 yılında milli
şehit ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal
Bey, ölümünün 102. yılında Kadıköy’deki kabri
başında dualar ile anıldı. Kartal Belediyesi ve
Anadolu Aydınlar Ocağının düzenlediği törene
Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.
Dr. İbrahim Öztek, Kartal Belediyesi yetkilileri
ve az sayıda vatandaş katıldı. Törene korona
virüs önlemleri kapsamında az sayıda vatandaş
katılım gösterebildi. Yapılan konuşmaların
ardından dualar ile anma programı sona erdi.
İSMİ DEĞİŞSİN
Öte yandan, TBMM’de Boğazlıyan İlçesi’nin
adının Şehit Kemal olarak değiştirilmesi
gündeme getirildi. Yozgat Boğazlıyanlı
hemşerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti
Yıldız, ilçenin isminin değişmesi için TBMM’ye
kanun teklifi verdi. Yıldız, İlçede milli şehit
Kemal Bey’in isminin yaşatılması gerektiğini
belirterek, “Şehit Kemal olarak değiştirilmesini
ve bu ismin sonsuza kadar yaşatılması
gerektiğini düşünüyoruz. Milli Şehidimiz
Kaymakam Kemal Bey’in adını ebedi Türk Yurdu
Anadolu’da sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.
KAYMAKAM KEMAL BEY KİMDİR?
Yıldız’ın verdiği kanun teklifinde Kaymakam
Kemal Bey, şu ifadelerle anlatıldı; “1884 yılında
Beyrut’ta doğdu. Babası Sirkeci Gümrüğü
Yolcu Salonu Müdürü Arif Bey’dir. Mülkiye’den
pekiyi derece ile mezun oldu. 1909 yılında 12
Adalar Valiliği (Cezair-i Bahri Sefid) maiyet
memurluğunda stajını bitirip kaymakam olan
Mehmet Kemal Bey, 13 Haziran 1917 tarihinde
de Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde
bulundu. Kaymakamlığı esnasında Ermeni
tehciri sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle

FETHİ YILDIZ
Ankara Valiliğince görevinden azledildi. Konya
İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla aklandı ve azil
kararı kaldırıldı. İttihat ve Terakki Hükümetinin
iktidardan düşmesi ile iktidara gelen
Hürriyet ve İtilaf Partisince, işgal kuvvetleri
ve onların himayesinde her türlü şenaati
işleyen Ermenilere yaranmak maksadı ile bazı
kararlar alınmış, Kemal Bey, Damat Ferit Paşa
Hükümeti’nin kararıyla yargılanmak üzere 7
Ocak 1919 tarihinde Konya’da gözaltına alınarak,
30 Ocak 1919’da İstanbul’a getirilmiştir. Tehcir
suçlarına bakmak için işgalciler tarafından
kurulan, İngiliz muhipler cemiyeti üyesi Nemrut
Mustafa Paşa yönetimindeki Divan-ı Harpte
2 ay ve 18 gün süren ve “yalancı tanıklara
desteklenen” duruşmaların ve Fransız ve İngiliz
işgali komutanlarının, Ermeni komitacıları ve
Ermeni Patriği Zavenin baskıları sonunda;
“Bozok ve Boğazlıyan Ermenileri'nin tehciri
sırasında suiistimal ve öldürme olaylarında
ihmali olduğu” gerekçesiyle idama mahkum
edilmiştir. Ermenilerin dava vekaletini
Leon Remzi adlı sahtekar üstlenirken, Savcı
yardımcısı Haralambos hiç bir yargılama
kuralına aldırış etmeden şahitlerin tamamını

Ermenilerden oluşturdu. Kemal Beyin
Avukatlığını Selahaddin Bey yaptı. Ermeni
meselesinin tarihçesini anlattı, Tehcirin Ermeni
çetecilerin saldırılarını sonlandırmak için özel
bir kanunla yapıldığını, tehcir öncesi isyan
ve kırımlar konusunda herkesin ittifak içinde
olduğunu belgeleriyle ortaya koydu.
Yolluk ve yevmiyeleri karşılanmadığı
için Mehmet Kemal Bey lehine şahitlik
yapacaklar Anadolu’dan İstanbul’a gelemedi.
19 kişi aleyhte tanıklık yaptı. Bu kişilerin
beyanlarının gerçek dışı olduğu mahkeme
heyeti tarafından da gözlendi. Tanık olarak
dinlenen Ojeni Varvaryan: “tehcir sırasında
küçük bir kız olduğunu kafasına balta vurarak
öldürülmek istendiğini ama şans eseri
hayatta kaldığını” anlattı. Mahkeme, Ojeni
Varvarya’nın kafasındaki yara ile ilgili doktor
raporu talep etti. Tıbbi incelemede yaranın çok
yeni olduğu ve balta ile oluşmasının mümkün
olamayacağı belirlendi. Raporun mahkemede
okunmasından sonra Varvaryan, Boğazlıyan’da
hiç bulunmadığını ama bu şekilde ifade vermesi
için kendisine para verildiğini itiraf etti. Diğer
şahitler de savunma avukatlarının soruları
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üzerine iddia ettikleri olayı hiç görmediklerini
ama anlatılanları duyduklarını beyan ettiler. Bu
itiraflara rağmen; Kemal Bey idama mahkum
edildi. 10 Nisan 1919 tarihinde akşamüstü
saat; 17.20’de Bekir ağa bölüğünden alınarak
Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Üniversitesinin
büyük kapısında idam edildi. Kemal Beyin
idam sehpasında son sözlerini söyledi. “Ben
bir Türk memuruyum, sizlere yemin ederim
ki ben suçsuzum, bugün de suçsuzum yarın
da suçsuzum. Ecnebi Devletlere yaranmak
için beni asıyorlar. Allah vatana millete zeval
vermesin.” Haksız yere yapılan bu idam aradan
bir asır geçmesine rağmen yüreklerimizi
sızlatmaktadır. Bekirağa bölüğüne (Cezaevi)
hapsedilen Kemal bey’e Babası her gün
yemek götürürdü. 10 Nisan günü Kadıköy’deki
evinden çıkıp İstanbul Üniversitesi merkez
binanın önüne geldiğinde bir kalabalık gördü.
Konuşmalardan çoğunun Ermeni olduğunu
anlaşılıyordu. İçlerinden birine toplanan
kalabalığın sebebini sorduğunda: “Birini
astılar ona bakıyoruz “ cevabını aldı. Sehpaya
doğru yaklaştığında sallanan cesedin oğlu
olduğunu görüp bacaklarına sarıldı yukarı
doğru kaldırmaya çalıştı. Orada bulunan ve
infaza nezaret eden merkez Komutanı’ndan
oğlunun kendine verilmesini istedi. Sehpadan
indirilen Kemal Bey babasına teslim edildiğinde
vücudu halen sıcaktı. Mütareke döneminde
Ermeni tehcirinden dolayı görülen ilk dava,
Yozgat Ermeni tehciri davasıdır. Şehadetinin
102.Yılında Kaymakamı olduğu Boğazlıyan’ın
adının ŞEHİTKEMAL olarak değiştirilmesi
için Kanun teklifi verilmiştir. Ebedi Türk Yurdu
Anadolu’da Şehit Kemal beyin ismi sonsuza
kadar yaşatılacaktır." Eda DEMİREL
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Külliye'de Saraykent projeleri konuşuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
hemşehrimiz Fuat Oktay
yoğun mesaisine rağmen
memleketiyle her fırsatta
ilgileniyor. Oktay, Saraykent
Belediye Başkanı Ahmet
Öçal, Ak Parti Saraykent İlçe
Başkanı Necmettin Kaya,
Kadın Kolları Başkanı Ayşenur
Tekin Gençlik Kolları Başkanı
Sinan Şahin İl Genel Meclis
üyeleri Nuri Çınar ve Şakir
Taşdemir’i külliyede ağırladı.
Toplantıda Saraykent’e yapılan
ve yapılması planlanan projeler
hakkında istişarede bulunuldu.
Saraykent Ak Parti İlçe Başkanı
Necmettin Kaya yaptığı
açıklamada; “Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay
Beyfendiyi Cumhurbaşkanlığı

TARiHi PROJEDE

TEMEL ATILDI

Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük
Cami Çevre Düzenlemesi Projesi çalışmaları
başladı. Kapalı otoparkın temeli atıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut
İdaresi ve Yozgat Belediyesi iş birliğiyle hayata
geçirilen Çapanoğlu Büyük Camii Çevre
Düzenleme Projesi tüm hızıyla devam ediyor.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı
açıklamada; “Çapanoğlu Büyük Camii Çevre
Düzenleme Projemiz tüm hızıyla devam ediyor.
Kapalı otoparkımızın temelini bugün attık. Kültür
Merkezi'nde de ilk katımız tamamlandı.
Hamdolsun, enkaz kalktı. Yozgat'ımızın tarihi
değeri Çapanoğlu Büyük Cami'nin etrafında
muhteşem bir alan oluşturuyoruz” ifadelerine
yer verdi. Tarık YILMAZ

külliyesinde Belediye
Başkanlarımız Sayın Ahmet
Öçal Sayın Haydar Çoşkun ve
Kadın Kolları Başkanımız Sayın
Ayşenur Tekin Gençlik Kolları
Başkanımız Sayın Sinan Şahin
İl Genel Meclis üyelerimiz
Sayın Nuri Çınar, Sayın Şakir
Taşdemir ile birlikte ziyarette
bulunduk. İlçemizde yapımı
devam eden projeler hakkında
bilgi verdik ve İlçemize
yapılması gereken yatırımlar
konusunda istişarelerde
bulunduk. Bizlerle yakından
ilgilenmesi ve bu zamana kadar
ki destekleri için Kendisine
teşkilatımız ve Saraykent halkı
adına şükranlarımı sunuyorum”
ifadelerine yer verdi.
Tarık YILMAZ

Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

DEVLETiN EMRiNDE
MiLLETiN HiZMETiNDE
176

YILDIR

Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası

kutlamaları nedeni ile Yozgat’ta da bir dizi etkinlik ve ziyaret düzenlendi.

Şekerpınar Cami

ibadete açıldı
Sarıkaya Belediyesi tarafından Şekerpınar
Mahallesinde yapımına geçen yıl başlanan
cami ibadete açıldı. Yozgat’ın Sarıkaya
İlçesinde geçen yıl yapımına başlanan Cami’de
ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazını
İlçe Müftüsü Dr. Erman Kandemir kıldırdı.
Sarıkaya Belediyesinden yapılan açıklamada;
“Geçtiğimiz yıl yapımına başlamış olduğumuz
Şekerpınar Mahallemizde ki Camiimizde bu
Cuma ilk namazımızı kıldık. Camiimizde ilk
namazı İlçe Müftümüz Dr. Emrah Kandemir
kıldırdı. Belediye Başkanımız Av. Ömer Açıkel
ve misafirleri de Cuma namazlarını burada
mahalle sakinleriyle birlikte kıldılar. İç tefrişatı
tamamlanan camimizin çevre düzenlemesi de
havaların ısınmasıyla birlikte tamamlanacaktır.
İçi cemaatle dolsun, hayırlara vesile olsun
inşallah” ifadelerine yer verildi.

KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI
Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet
Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat
Polis Meslek Eğitim Müdürü Zafer Kişi
de katılım sağladı. Tören sonunda Yozgat
Şehitliği’nde vatan toprakları için canını feda
ederek şehadete eren şehitlerimiz kabirleri
başlarında anıldı.
VALİ’YE ZİYARET
Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş yıl
dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Polis
Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi,
beraberindeki heyetle Yozgat Valisi Ziya
Polat’ı ziyaret etti. Vali Polat, “Devletimizin
emrinde milletimizin hizmetinde fedakarca
görev yapan tüm Polis Teşkilatı’mızın
176. Yılını kutluyorum. Allah tüm güvenlik
güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.
POLİSLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI
Yozgat Valisi Ziya Polat, can ve mal
güvenliğini korumak için 7/24 görev
başında olan polislerimizin 10 Nisan Polis
Günü’nde yalnız bırakmadı. Vali Polat’a
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de eşlik

etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Köse,
“Hepimizin can ve mal güvenliğini korumak
için 7/24 görev başında olan polislerimizi
10 Nisan Polis Günü’nde yalnız bırakmadık.
Valimiz Sayın Ziya Polat, İl Emniyet
Müdürümüz Sayın Murat Esertürk’le birlikte
Şehitler Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret
ederek polislerimizin gününü kutladık. Bu
vesileyle; Görevleri başında şehit verdiğimiz
tüm polislerimizi rahmet ve duayla
anıyorum” ifadelerini kullandı.
İŞİTME ENGELLİLERE ÖZEL KLİP
Yozgat Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan
Polis Haftası coşkusuna ortak olmaları
amacıyla işitme engellilere özel video klip
hazırladı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 176. Yılı
dolayısıyla farklı bir video klip hazırladı.
Klip işitme engelli vatandaşların yıl dönümü
kutlamalarına ortak olunması amacıyla
hazırlandı. Video klipte kadın polis memuru
10 Nisan kutlama şarkısını işaret diliyle
anlattı. Hazırlanan video klip büyük beğeni
topladı.
EMNİYET GÖZ AÇTIRMIYOR
Öte yandan Yozgat İl Emniyet

Müdürlüğü, kentte asayişin sağlanması için
gece gündüz demeden çalışmalarına devam
ediyor.
Emniyet Müdürü Esertürk’ün en hassas
olduğu konulardan biri olan zehir tacirlerine
yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
Yozgat’ta çok sayıda polisin katılımı ile
gerçekleşen operasyonda 23 kişi gözaltına
alınırken farklı türlerde uyuşturucu madde
ele geçirildi.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri Ankara ve Kayseri
illeri ile eş zamanlı olarak “Kuruluş 176”
adlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyon sabah saat 05.00’de çok sayıda
emniyet mensubunun katılımı ile gerçekleşti.
Ankara’dan gelen Özel Hareket
Polislerinin de destek verdiği operasyonda
yakalanan şüphelilerin üst ve evlerinde
yapılan aramalarda 3,75 gram macun esrar,
42,33 gram esrar, 16, 22 gram metamfetamin
ve 2,75 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi. Eda DEMİREL
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Bir Covid deneyimi

UĞUR
ÖZBEK
Günlerden bir gündü. Bugünü her günden farklı kılan bir şey
yoktu henüz. Başında
henüz şiddeti artmamış bir ağrı, üzerinde de “dün sanırım
pencerenin önünde,
cereyanda kaldım” diyebileceği bir kırgınlık
vardı. Meselenin far-

kında değildi. Az sonra artacak baş ağrısı
henüz kendini göstermediğinden, dosyasını
okuyor, karar yazmaya
uğraşıyordu.
Öğle vakti kendini
iyiden iyiye hissettiren
baş ağrısı, işine devam
etmesine mani oldu.
Katibini aradı; “kendimi iyi hissetmiyorum,
eve geçeceğim, sen işlerini toparlarsın” dedi,
arkadan sesine yer yer
eşlik eden hırıltılı bir
öksürükle. İçinde derin
bir kuşku, çemberin
daraldığının farkındaydı ama hastalığın
günün birinde semtine
uğrayacağı ilginçtir

pek hatrına gelmiyordu. “Acaba” diyordu.
Sonra “yok canım,
soğuk algınlığıdır” deyip yatıştırıyordu içini. Öğleden sonrasını
evinde geçirdi; kendini
uzun zamandır bu
kadar bitkin hissetmemişti. Bu, her ne ise
fena çarpmıştı. Yastığa
başını koyduğu gibi
uyumuştu. Ve kurduğu
alarmın sesiyle uyandı. Biraz dinlenmek iyi
gelmişti. Kendini iyi
hissedince zihnindeki
kuşkular silinip gitmişti, bu kadardı işte,
korkacak bir şey yoktu, belli ki soğuk almıştı, biraz dinlenince

de toparlamıştı.
“Test sonucumuz
pozitif değildi ama biz
de hiçbir şeyden tat
alamıyoruz” be reis!
Tat almanın koku almayla, koku almanın
görmeyle, görmenin
zihinsel geçmişimizle, ve geçmişimizin
her şeyle bağlantılı
olduğunu düşündüğümüzde ne kadar
da girift bir dünyamız
vardı. Oysa sadece
odun sobasının üzerine konulan portakal
kabuklarının kokusunu
alamıyorduk artık. Ve
sobanın fırınında közlenen patatesin. Geçmişti, gitmişti… Çok

sıcaktı oturduğu köy
odası, hayatının hiçbir
döneminde o kadar
ısınmamıştı ve saten
kumaşla köpünmüş
bir sanat eseri kadar
zarif buz gibi yorganın
–çünkü sobanın olmadığı odaya konulur- altına girdiğinde hiç bu
kadar sevimli ısınmaya
çalışmamıştı ellerini
ve ayaklarını birbirine
sürterek. Bütün bunlar çocukluğunda mı
kalmıştı... Artık yaşanması pek muhtemel
olmayan hoş hatıralar
olarak gülümsetiyordu.
Ertesi gün oldu,
içi rahat etsin için
ve kimsenin hakkına

girmeyeyim, temkinli
olayım düşüncesiyle
soluğu hastanede test
sırasında aldı. İçindeki
ses, lütfu da hoş kahrı
da hoş deyip tam teslimiyeti telkin ediyordu.
Evet, beklenen oldu;
test sonucu pozitifti.
Çok pozitif bir insandı
zaten ve dolayısıyla
resmi kayıtlara göre
de pozitif olduğu tescil
edilmişti. Yani resmen
pozitifti artık. Hatta
akşamına evine gelen
filyasyon ekibi “bugün
gördüğümüz en pozitif
vakasınız” bile demişti.
Tabi onların kastettiği
“belirtileri en fazla olan
kişisinizdi” ama öyle

anlamak istemiyordu.
İşine gelmiyordu. Covıd’in tespitinden itibaren hem kendi kurumu
hem sağlık bakanlığı
inanılmaz koordineli ve
profesyonel bir yaklaşımla süreci yönetiyorlardı…
Günün sonunda
“Allah devlete zeval
vermesin, inanılmaz
gayretle, cansiperane
çalışıyorlar” diye içinden geçirdi ve kendisine hizmette kusur
etmeyen biricik eşi için
dua etti..
Odasına girmeye
tek izinli, kedisi Zuzu’yla uzletine devam
ediyordu.

Tarihi Roma Hamamında
İncelemelerde Bulundu

ZAFER TÜRK MUTFAĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür
Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Sarıkaya
İlçesinde bulunan Tarihi Roma Hamamında
incelemelerde bulundu
Yozgat İl Kültür Turizm Müdürü
Hüseyin Çiftçi, Yeni Anadolu Madencilik
Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kazan ve
beraberlerinde bulunan proje ekibi tarihi

roma hamamında incelemelerde bulundu.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel,
"Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit
Ahmet Arslan, ilçemize gelerek tarihi
Roma Hamamında incelemelerde bulundu.
Sarıkaya ilçemizde bulunan Roma Hamamı
ile ilgili bizde kendisine bilgiler vererek
iştisarede bulunduk" dedi. Tarık YILMAZ

TÜRK POLiSi’NiN YANINDA

Hiçbir sosyal etkinliği es geçmeyen
Zafer Türk Mutfağı, Polis Haftası
dolayısıyla görev başında bulunan emniyet
personellerine tatlı ikramında bulundu.
Zafer Türk Mutfağı Müdürü Muhammed
Emin Ekici, Yozgat Zafer Türk Mutfağı
olarak her zaman Türk Polisi’nin yanında
olduklarını belirterek, “Onlar, dar
günümüzde, zor günümüzde, olağanüstü
durumlarda her zaman yanımızda olan,
başta terör unsurları olmak üzere trafikten

asayişe gözünü budaktan esirgemeyen,
canları pahasına mücadele eden şerefli
üniformanın mensupları” ifadelerine yer
verdi.
Ekici, “10 Nisan 1845’te kurulan Türk
Polis Teşkilatımızın 176. yıldönümünü
kutlarken; teşkilata bugüne kadar emek
vermiş ve vermekte olan tüm polislerimize
saygılarımı sunuyor, şehit polislerimizi ise
rahmetle anıyorum” dedi.
Eda DEMİREL

YENI PARK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Yozgat’ın Yerköy İlçe Belediyesi, yaz aylanın
yaklaşmasıyla Hüyük Mahallesinde park
çalışmasına başladı.
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hüyük
Mahallesi Mevlana Caddesi Reşat Akyön
ortaokulu yanından bulunan alanda
park çalışmalarına başladığını
söyledi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla
mahallelilerin modern bir parka
sahip olacağını ifade eden Başkan
Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:
“İlçemiz Hüyük Mahallesi, Mevlana
caddesi sınırları içerisinde bulunan

bin 350 metre karelik boş alanda belediyemiz
ekiplerimizce park çalışmasına bugün
itibariyle başlamış bulunmaktayız. Çalışmaların
tamamlanması ile birlikte parkımız içerisinde
çocuk oyun alanları, spor aletleri, dinlenme
alanları, kamelyalar yer alacaktır.
Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı
uğurlu olsun.”
Çalışmaları yerinde inceleyen
Belediye Başkan Yardımcıları Cemil
Kaplan ve Oktay Yılmaz ise ekiplerin
titizlikle çalıştıklarını ve en kısa
zamanda Hüyük mahallesine yakışır bir
parkın hizmet vereceğini belirttiler. İHA

Yozgat’ta Nisan karı

Yozgat’ta Cuma
sabahında başlayan
kar yağışı kenti beyaza
bürüdü. İlkbahar
mevsiminin yaşandığı
bu günlerde Yozgat’ta
Nisan ayında kar sürprizi
yaşandı. Aralıksız yağan
kar, kentin birçok yerinde

/GimatMarketlerZinciri

gimatmarketlerzincirii

444 41 66

kartpostallık görüntüler
oluşturdu.
Nisan ayında kar
yağışının tadını çıkarmak
isteyen Yozgatlılar,
kendilerini sokağa attılar.
Kar yağışının etkisiyle
araçların üstleri beyaza
büründü. IHA
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Televizyon dizilerinin olumsuz mesajları

KENAN
EROĞLU
Televizyon dizilerinin olumsuz etkileri
konusunu, gazeteci
yazar Mustafa Sakarya’nın paylaşımında
okumuştum.
Mustafa Sakarya’nın
bu önemli tesbitlerini sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Televizyonların ya
da televizyon dizilerinin insanları eğitmesi,
geleceğe hazırlaması,
hayatı öğretmesi, iyilik
ve güzelliklerle insanları doğru yola doğru
çekmesi gerekirken ülkemizde ne yazık ki bu
durum böyle olmuyor.

Birçok kanal iyilik
ve güzelliklerden yana
değil de toplumu bir
başka yöne doğru çekme veya yönlendirme
görevini üslenmiş gibi
bir görevi yüklenmiş
görünüyorlar.
Yapıcı olmak yerine,
yıkıcı olmak, düzenleyici olmak yerine
bozucu olmak, birliği
sağlayıcı olmak yerine
dağıtmak, genç insanlara ideal ve iyi rol
modeller olmak yerine
kötü adamları ön plana
çıkartmak, her türlü
gayrı meşru yolu mübah gösterici bir yayın
politikalarını üslenmiş
görünüyorlar.
İstemediğin biriyle
evlendiysen onu aldatabilir, ona ihanet edebilir, başka biriyle ilişki
kurabilir.
Başına gelen olumsuz, kötü ve dramatik
bir olaydan sonra içki
içip kendini ve etrafı

dağıtabilirsin. Normaldir.
Sevdiğin eğer kişi
bir başkasıyla evlendiyse, ne edip edip
onları rahatsız etmeli
ve onların yuvasını
bozabilirsin.
Kötüler ve kötü
adamlar mutlaka ve
daima güçlüdür iyiler
ise her zaman ezilmeye mahkûmdur.
Ona göre davranmalısın.
Bütün dizilerde
olduğu gibi hep yeni
elbiseler, yeni ayakkabılar giyilmeli-olmalı,
alışveriş yapmak için
ise hep en lüks yerler tercih edilmeli hep
marka olan giysiler
alınmalı.
Evde ilgi görmeyen
ve problem yaşayan
bir erkek çareyi dışarıda aramalı, dışarıda
karısını aldatmalı ve
bütün suç da kadına
yüklenmeli, erkeği ile

ilgilenmediği özellikle
vurgulanmalı ve bu
durumda erkeğin yaptığı da mutlaka çok
masum gösterilmelidir.
Her gencin mutlaka
bir sevgilisi olmalı, lise
ve ortaokul seviyesinde olsa bile çıktığı
biri mutlaka olmalıdır.
Böyle şeyler normaldir.
Birbirlerinin kuyusunu kazan insanların,
hep iki yüzleri vardır
ve maskeler ile dolaşmalı ve suç daima
bir başkasının üstüne
yıkılmalı
Kavga eden, adam
öldüren, şiddet uygulayan, yerine göre
hırsızlık ve gasp yapan
başrol oyuncuları hep
güler yüzlü, yakışıklı
olmalı ve hep haklı
nedenlerle yapmalı.
Yakışıklı oluşunun
cazibesi yaptığı her
kötülüğü unutturmalı.
Anneler hep otoriter ve despot olmalı,

babalar ise daima sert
hoşgörüsüz ve anlayışsız olmalı.
Çocuklar ise her
zaman masum, her
zaman haklı olmalı...
Kaynanalar genelde çirkin olmalı, hep
kötülükle ilgili rol oynamalı, sürekli olarak
damat ya da gelininin
kuyusunu kazmalı...
Onları evde hayatı
dar etmeli.
Gelin kaynana arasında mutlaka problem
olmalı, birbirini asla
çekememeliler.
Genelde de tüm
kaynanalar kötüdür,
fesattır, fitnecidir.
Harcanan paranın
nerden ve nasıl geldiği
belli olmamalı, harcama yaparken hep cömert olunmalı.
Bol bol harcama
yapılmalı.
Özellikle de markalı
eşyalar alınmalı, markaların çantaları kulla-

nılmalı.
İş yerleri hep görkemli gökdelenlerde
olmalı, lüks binalar,
çok iyi döşenmiş bürolar, toplantı salonları
olmalı, herkesi büyülemeli gıpta ile baktırmalı.
Hatta iş yerlerinde
belirli bir kıyafet yerine
mankenlere ve moda
tasarımcılarına taş
çıkartacak kılık kıyafetler olmalı.
İş yerlerinde işçi ve
hizmetliler görülmemeli, orta halli esnaflar
olmamalı..
Dizilerde, öyle sıradan ortalama bir hayat
kesinlikle yoktur.
Ya diptesindir ya
tepede...
Bunun ortası yoktur.
Gençler hep haklı
olmalı, haklı çıkmalı
başına buyruk hareket
etmeli ve kız erkek
meseleleri dışında baş-

ka da dertleri olmamalı.
Hep lüks özendirilmeli herkesin hayali
maneviyat değil maddiyat olmalı insanların
gözüne gözüne sokulmalı. Hep yalılar lüks
villalar amaç olmalı
insanlar olağanüstü bir
lüks hayata ve yaşantıya yönlendirilmeli,
özendirilmeli.
Ülkede her şey
yolunda gidiyor gibi
verilmesi gereken bir
mesaj ve anlatılacak
bir şey de yok.
İşte tüm dizilerin
verdiği mesaj bu. Bireyselleştir. Yalnızlığa
itekle kimseye güvenmesin. Bilinçsizleştir.
Aile her zaman sıkıntıdır.
(Haber 06 Gazetesi köşe yazarı
Mustafa Sakarya’nın
09 Ekim 2020 tarihli
paylaşımından faydalanılmıştır.)

ET VE SUT KURUMUNDA
RAMAZAN YOĞUNLUĞU
Ramazan öncesi vatandaşlar, et
ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri
Et ve Süt Kurumu perakende satış
şubesi önünde uzun kuyruklar
oluşturdu.
Sosyal mesafe kuralı dolayısıyla
oluşan kuyrukta vatandaşlar
kendilerine sıra gelmesini bekledi.
Et ve Süt Kurumu satış şubesinden,
kilogramı 37 liradan kıyma, 40 liradan
kuşbaşı, 51 liradan Yozgat kavurması
almak isteyenler şube önlerinde
yoğunluk oluşturdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)

tedbirleri kapsamında müşteriler
sosyal mesafe korunarak içeri tek
tek alınınca şube önünde kuyrukta
beklediklerini belirten Osman
Çalışkan isimli vatandaş ramazan
hazırlıkları kapsamında et aldıklarını
söyledi.
Çalışkan, “et süt kurumu önünde
yığılmayı görüyorsunuz. İki üç daha
şube açılırsa daha iyi olur. Bu sayede
yığılmalar önlenir. Birde corona
virüsünden dolayı vatandaşlarımız
sırada mağdur oluyor. Bizde
mecburen ramazan ayı hazırlığı için

sırada bekliyoruz” dedi.
Yakup Bal isimli vatandaş ise,
“şuanda ramazan hazırlı için et ve süt
kurumu önünde sıra beklemekteyiz.
Rabbim herşeyin hayırlısı versin” dedi.
Kendisinin bir fikrinin de olduğunu
belirten Bal, “Et ve Süt Kurumunda
her gün et ve kıyma olsa vatandaşımız
bu kadar çile çekmez. Özellikle de
bu salgın ortamında her hangi bir
sıkıntı ile karşılaşmayız. Yetkililerden
tek dileğim her gün etin, kıymanın ve
gerekli tüm ihtiyaçlarının olmasını arzu
ediyorum” diye konuştu.

Metin Arslan Vefat Etti

Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, belediye
çalışanlarından Metin Arslan’ın
vefat ettiğini sosyal medya
hesabından duyurdu.
Köse; “Belediyemizde
çalışan, mesai arkadaşımız
Metin Arslan kardeşimizin
vefatını derin bir üzüntüyle
öğrendim. Rabbim mekanını
cennet eylesin. Ailesine,
sevenlerine, dost ve yakınlarına
baş sağlığı diliyorum.”

Anadolu kadınları

seminerde

Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği
yönetimi, Ticaret İl Müdürü İbrahim
Akdaş’ın düzenlediği kooperatifçilik
ile ilgili seminere katıldı. Anadolu
Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı
Özgür Karslıoğlu, “İl Ticaret Müdürü
Sayın İbrahim Akdaş’ın Kooperatif le
ilgili seminerine katıldık kendisine bu
bilgilendirmelerden dolayı çok teşekkür
ederiz. İl KOSGEB Müdürü Sayın Mustafa
Işık’a da KOSGEB ile alakalı verdiği
seminer ve bilgiler için teşekkür ederiz.
Çok verimli güzel bir toplantı oldu”dedi.
Eda DEMİREL

Otobüsçü Esnafından
Mustafa Arslan’ın Oğlu
Belediyede Çalışan merhum
Metin Arslan, hafta sonu
Sarıtopraklık Mezarlığında
saat 14.00’de kılınan cenaze
namazının ardından toprağa
verildi.
Yozgat Çamlık Medya olarak
merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.
Eda DEMİREL
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RAMAZAN AYINA
HOŞ GELDiN 11 AYIN SULTANI ÖZEL DÜZENLEME

YA ŞEHRi RAMAZAN
11 Ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor. Yozgatlılar bu
gece ilk sahuru yapacak. İlk iftar ise yarın saat 19:23’te
yapılacak. Koronavirüs salgının gölgesinde Yozgatlılar
ikinci Ramazan’ını geçirecek.
Toplu iftar yapılmayacak, teravih namazları ise

evlerde kılınacak. Yozgatlılara bu yıl ki ramazan ayı ile
ilgili düşüncelerini sorduk. Ramazan ayı hazırlıklarını
tamamlayan vatandaşlar, koronavirüsün gölgesinde
Ramazan ayını geçirmenin hüznünü yaşıyor.
Murat KARATEKİN

Murat Karaaslan: Ramazan hazırlıklarına
başladık. Şimdiden Müslüman aleminin
Ramazanı hayırlı uğurlu olsun. Allah’ım
bu hastalığı başımızdan alsın. Teravih’de
sıkıntımız var ama inşallah yakın bir
zamanda Türkiye bu işten kurtulacak ve
başarılı olacağız. Eski Ramazanlar daha
iyiydi. Böyle birşeyler yoktu. İnsanlar
birbirlerine daha bağlıydı. Onun için elbette
eski ramazanlar bundan iyiydi. Rabbimin
emrine çok şükür. Ramazan her zaman için
ramazandır ama eski daha güzeldi.

İhsan Şahin: Başladık. Şuanda
yiyeceklere bakıyoruz. Birde
Ramazan’da ne gibi ibadetler
yapılır onlara bakıyoruz. Eski
Ramazanda orucunu tutan çoktu.
Ama şimdi ben az görüyorum.
Ama ümmet iyiye doğru gidiyor
gibi ahlaklar düzeliyor gibi
geliyor bana. Tabi ahlaksızlıklar
da varsa da ahlaklı insanlarla iyi
olacak.

Bayram
Çetiner:
Ramazan
hazırlıklarına
başlıyoruz.
Eski
Ramazanlar
nerde ki.
Eskiden
iyiydi,
şenlikliydi.

Mehmet Taşdemir:
Hazırlıklara
başladık. Eski
ramazan ile
şimdiki ramazan
arasında çok
fark var. Eskiden
Ramazanlar daha
güzeldi. Şimdi yok.
Kimse kimseyi
tanımıyor.

Muhlis Avcı: Aşağı
yukarı Ramazan
hazırlıklarına
başladık.
Koronadan
dolayı eskiye
göre değişik.
Eskiden daha
iyiydi. Camiler
açıktı. Ama şimdi
yasaklandı.

Ömer Ceylan:
Ramazan hazırlıklarına
şuanda başladık.
Alışverişlerimizi
yapıyoruz. Eski
ramazanlar daha bir
başkaydı. Şuan ki
Ramazanda pandemi
dönemi de olduğu
için ister istemez
sıkıntılar olacak.

Türkiye’de
üç bölgede
8.4
milyondan fazla aboneye elektrik
dağıtım hizmeti veren BEDAŞ,
AEDAŞ ve ÇEDAŞ çalışma
saatlerinde Ramazan ayına özel
düzenlemeye gitti. Buna göre
Ramazan boyunca İstanbul Avrupa
Yakası, Antalya, Burdur, Isparta,
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta iftardan
imsak saatine kadar planlı bakım,
yatırım ve bağlantı çalışmaları
kaynaklı kesinti yapılmayacak.
Türkiye’de 3 dağıtım bölgesinde
8.4 milyondan fazla abonesine
hizmet veren Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz
Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.
(ÇEDAŞ), tüketicilerin Ramazan
ayı boyunca enerjide sıkıntı
yaşamaması için planlı kesinti
saatlerinde yeni düzenlemeye gitti.
Pandemi sürecinde dağıtım
şebekelerindeki kullanıcıların
planlı elektrik kesintilerinden
asgari düzeyde etkilenmesi için
çalışmalarının yüzde 80’ini gece
00.00-06.00 arasında gerçekleştiren
3 şirket, iftar ile sahur arasında
tüketicilere kesintisiz enerji hizmeti
sunmak hedefiyle 13 Nisan’da
başlayan Ramazan ayı boyunca bu
saatler arasındaki planlı kesintileri
iptal etme kararı aldı.

GÜN İÇİNDE KAÇINILMAZ
OLAN KESİNTİLER
17.00’YE KADAR
SONA ERECEK
Bu adım ile birlikte İstanbul
Avrupa Yakası, Antalya,
Burdur, Isparta, Sivas,
Tokat ve Yozgat’ta
Ramazan ayında iftardan
imsak saatlerine kadar
planlı bakım, yatırım ve
bağlantı çalışmalarından
kaynaklanan kesintiler
yapılmayacak. Mesken
ağırlıklı bölgelerde
gerçekleştirilecek uygulama
kapsamında enerjinin güvenli
sağlanması için gerçekleştirilmesi
zorunlu çalışmalar ise en geç saat
17.00’ye kadar tamamlanacak.
PLANLI KESİNTİLER
NEDEN YAPILIYOR?
İstanbul Avrupa Yakası’nda
5.2 milyon aboneye hizmet
veren BEDAŞ, Antalya, Burdur
ve Isparta’da 2.2 milyon abonesi
olan AEDAŞ ile Sivas, Tokat
ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla
abonesi bulunan ÇEDAŞ, kaliteli ve
kesintisiz enerji için ihtiyaç duyulan
noktalara düzenli olarak bakım
ve yatırım çalışmaları yapıyor.
Planlı bakım ve yatırım çalışmaları
sırasında ise gerek abonelerin
gerekse çalışanların güvenliği
için elektriğin bir süre kesilmesi
gerekiyor.
Planlı bakım ve yatırım
çalışmaları nedeniyle gündeme
gelen kesintiler aslında ileride
daha büyük çaplı kesintilerin önünü
geçmek, mesken, ticarethane ve
sanayi abonelerinin talep ettiği
enerjiyi karşılamak için zorunluluk
olarak gündeme geliyor.
Kesintinin olacağı bölgelerdeki
abonelere önceden bilgilendirme
yapılırken şartlara göre
çalışmaların tüketicilerin enerjiye
en az ihtiyaç duyacağı saatlerde
yapılmasına gayret gösteriliyor.
Eda DEMİREL

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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Dünya Sanat Günü

YAHYA
AKSOY
"Fikirler ve devrimler sanatla yayılır."Atatürk UNESCO
Leonardo da Vinci'nin
doğum günü 15 Nisan'ı
'Dünya Sanat Günü'
olarak kutluyor. Sanat
dokunduğu her yere
hayat, bize zorluklara
karşı direnme gücü
veriyor. Perdeler yine
açılacak, salonlar dolacak.
"İlim ve sanat takdir edilmediği yerden
göç eder."İbn-i
Sina(980-1037)
Kültür," Toplumsal
yaşam süreci içinde
yaratılan ve bir topluma niteliklerini veren
maddi ve manevi de-

ğerler bütünü" olarak
tanımlanmakta.
Sanat, " Bir duygunun, bir düşüncenin,bir tasarının, bir olayın
yada güzelliğin beceri
ve düş gücüyle anlatımına dayanan yaratıcı
insan etkinliği " olarak
ifade edilmekte.
T.C. ANAYASASI
,Devletin Temel Amaç
ve Görevleri:
Madde 5-Devletin
temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü,ülkenin
bölünmezliğini,Cumhuriyet ve demokrasiyi
korumak , kişilerin
ve toplumun refah,
huzur, mutluluğunu
sağlamak,kişinin temel
hak ve hürriyetlerini,sosyal hukuk devleti
ve adalet ilkeleriyle
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve
sosyal engelleri kaldırmaya,insanın maddi ve manevi varlığının
gelişmesi için gerekli

şartları hazırlamaya
çalışmaktır.
Madde 25- Herkes
düşünce ve kanaat
hürriyetine sahiptir.
Madde 27- Herkes
bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve
öğretme,açıklama,
yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma
hakkına sahiptir.
Düşünce,tasarım,beceri, düş gücü
özgürce etkinliğini
gösterdikçe, sanat ve
sanat ürünü özgün
olmaya devem eder.
Sanatçı her türlü
baskı, tehdit, yönlendirme,korku ve baskıdan uzak oldukça
üretilen eser zirveye
tırmanır.
Bu durum esere
yansır ve özgün eser
olarak sanat tarihinde
yerini alır.
İnsanın, toplumsal
varlık olarak , toplumla birlikte kendini
yeniden üretme ve
varlığının bilincine varma sürecinde, zihinsel

olarak ürettiklerinin
bütünü olan kültür,
işlevselliği açıdan
maddi ve manevi kültür olarak değerlendirilmektedir.
Kültürde ağırlık
sanatta olup, sanatı
içermeyen bir kültür
düşünülemez.Kültürel kalkınma olmadan
ekonomik kalkınma
olamaz,kalkınmanın
temeli, kültürel kalkınmadır. Demokrasilerde sanatçı- sanat
eseri-toplum-iktidar
ilişkilerinde, sanatçının birey olarak ifade
özgürlüğünün, yaratma eyleminin, kitleyle
buluşma olanağının
önü açılmalıdır. Yüzlerce tanımı yapılan
kültürün, anlatılması
için sözcükler, yazılar,kitaplar yetersiz kalmaktadır.
Ucu açık , sonsuz,
insanlıkla özdeş, tarihsel derinlikleri ve
genişliği olan uygarlıklar simgesi kültür
ve sanat , insanlık

tarihinin temel taşıdır.
Atatürk'ün " muasır
medeniyet seviyesinin
üstüne çıkmak için, "
zaman ölçüsü , geçmiş
asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre
düşünülmelidir" diyerek, dünya ulusları ve
ulusumuz için izlediği
tutum ve uygulamaları
, tüm dünyada barış,
güven , özgürlük ,adalet, huzur ve hoşgörü
alanlarında evrensel
bir lider olarak ilham
kaynağı olmuştur.
Her insan kendi
kültürünün ürünüdür. Bu niteliklerle
insanlık içinde yerini alır. Kültürün ana
kaynağı olan sanat,
bireyin ve toplumun
kimliği, kişiliği, benliği
ve değerler bütünü
oluşturan temel unsur
olarak, demokraside
öne çıkmakta , öncelik
kazanmakta ve devlet- sanat ilişkisi önem
kazanmaktadır.

Sanat, genel niteliği
ve öz anlamıyla duyguların yansıtılmasıdır.
Tarihçi Enver Ziya
Karal’ın ifade ettiği
gibi:”İnsanın siyasal
duygu ve düşüncelerinin yapıtı devlet,
uygar duyguların yapıtı ise sanattır.Bu
nedenle sanat,insanlık tarihi kadar eski
ve köklüdür. Sanat
ve özgürlük birbirine
paralel yürüyen iki
kavramdır. Özgürlük”Hürriyet ve istiklâl
benim karakterimdir”
diyen Atatürk’ün temel
karakteridir.Hümanist
niteliği, onu yüce sanatçı yapmakta ve evrenselleştirmektedir.”
Kültür temeli üzerinde
yükselen Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün
dediği gibi:"Milletimizi,gerçek özellikleriyle
uygar ve ileri olmaya"
taşıyarak çağdaş uygarlık üzerine çıkaracak bilim,kültür,tarih,
sanat, sanayi,eğitim,
spor gibi hayatın bü-

tün alanlarda sonsuza dek yücelerek
ilerleyecektir. "Güzel
sanatlar, insan topluluklarının yüksek niteliğini belirlemekte çok
büyük önem taşır.Bu
yüksek değer,yüksek
incelik,beceri,ince yetenek, ve işte bunların
hepsini yapabilmek,sanatkârlığın birleşmiş
ifadesidir."
Türk sanatının
ancak Türk kültürü
ile gelişeceğine ve
kültür izi bırakmayan
milletlerin en nihayet
yalnız adlarının kalacağına inanan Atatürk,
"Güzel sanatların her
dalı için,kamutay'ın
göstereceği ilgi ve
emek,milletin insanca
ve uygar yaşamı ve
çalışkanlık veriminin
artması için çok etkilidir,"demiştir. Toplum
ile sanat arasında bulunan çok yakın ilişki,
toplumun kimliğini
kişiliğini,benliğini,umudunu, yaşam felsefesini ve tarihini oluşturur.

Bölgesel Amatör Lig

ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık
Kurulu, 17 Nisan’da başlayacak olan Bölgesel
Amatör Ligler için bir açıklama yaptı. Sağlık
kurulu Koronavirüs salgınının son günlerdeki
seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının
oynatılması ile ilgili TFF sağlık kurulunun bir
değerlendirme yaptığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu
Sağlık Kurulunda yapılan
açıklamada, Covid-19
pandemisinin son
günlerdeki seyri üzerine
Bölgesel Amatör lig
maçlarının oynatılması
ile ilgili TFF Sağlık
Kurulu tarafından bir
değerlendirme yapıldığı
belirtildi.
Yeni tedbirlerin zorunluğu
kılındığının dikkat çekildiği
açıklamada şu ifadelere yer
verildi, “Gerek şartların elverişli

olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz
konusu olduğu lig organizasyonunun yeni
riskler taşıyacağı konusunda Sağlık Kurulu
görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha
önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan
Bölgesel Amatör Lig’in sağlık şartları uygun
olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası
başlatılması uygun bulunmuştur”
ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜRECEKLER
Öte yandan bu sezon
Yozgat’ı Bölgesel Amatör
lig de temsil edecek olan
Sorgun Belediyespor
ile Çayıralan Esnafspor
lig hazırlıklarını ara
vermeden sürdürecek.
Her iki takımda kendi
şehirlerinde yapacağı
hazırlık kampları ile Bölgesel
Amatör Lige hazırlanacak.
Murat KARATEKİN

BAŞSAĞLIĞI
Otobüsçü Esnafından
Mustafa Arslan’ın
Oğlu Belediyede Çalışan

Metin Arslan'ın
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

iŞKUR, ETKiNLiKLERE

DEVAM EDiYOR
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğünce kurulan İnsan Kaynakları
Platformu Bozok66 Online ortamda
işverenlerle buluşarak İstihdam ve Teşvik
Programları konulu etkinlik düzenledi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü
Taner Yıldız, “Teşviklerimizin ve mevzuat
değişikliklerinin en hızlı şekilde iş gücü
piyasasındaki paydaşlarımız ile paylaşılması
için şirketler arası bir iletişim ağına
ihtiyaç duyuluyordu. Bu kapsamda 2020
yılı başında bu ihtiyacı karşılamak için
işverenlerimizle görüştük ve bu platforma
katılmak isteyen ilimiz genelinde İnsan
Kaynakları Personelleri ile şirketlerin
işe alım sürecini yöneten
personellerin dahil olduğu bir
bilgi ağı oluşturduk. Fakat
pandeminin olumsuz
etkilerinden dolayı bu
etkinlikler belirli süre
durmuştu. Şimdi ise
tekrardan faaliyete
geçiriyoruz” dedi.
Platform hakkında
bilgiler vermeye
devam eden Yıldız,

Bu platformun işverenlerimize sağlayacağı
faydalara dikkat çekerek, Kurum faaliyetleri ve
mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirme,
İşletmelere yönelik hizmetlerin ve farkındalığın
geliştirilmesi, Meslek grupları arasında
işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi gibi
konularda işverenlere destek verileceğini
belirtti.
Ayrıca Yıldız, “İnsan kaynakları sorunlarının
tartışıldığı ve çözümler geliştirildiği
ortak aklın ve uzmanlaşmanın
sağlanması amacıyla iletişim ağı
oluşturulması ve bu iletişim ağıyla
güncel İK konularının paylaşılması
ile İşe alım sürecini yönetenlerin
ihtiyaç duyduğu çeşitli
güncel konularda
eğitimler, seminerler,
programlar
düzenlenmesi
hususunda
etkinliklerimize
devam
edeceğiz”
şeklinde
konuştu.
Murat
KARATEKİN

YOZGAT'TA FETÖ OPERASYONU:

15 GÖZALTI

Çanakkale merkezli, Fetullahçı/ Paralel
Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) adliye
ve cezaevleri yapılanmasına yönelik
gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli
gözaltına alındı. Çanakkale merkezli Ayvacık,
Bayramiç, Biga, Çan ilçeleri ile Diyarbakır,
Yozgat, Manisa, Mardin, Bolu, Aksaray ve
Antalya'da FETÖ/PDY'nin adliye ve cezaevleri
yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilen
operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında yazı işleri müdürü,
icra müdürü, eski cezaevi müdürü, destek
hizmetleri müdürü, 3 infaz koruma memuru, 3
zabıt katibi, mübaşir ile öğretmen, teknisyen,
hizmetli ve polis memuru yer alıyor. İHA
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Çandır Hentbol Spor Kulübü Antrenörü Ozan Salep:

“ÇANDIR HENTBOL'Ü

AVRUPA’YA TAŞIYACAĞIZ”

Murat Karatekin’in hazırlayıp sunduğu Spor66 programının bu haftaki konuğu Türkiye Hentbol Federasyonu

Erkekler 2. Liginde mücadele eden Çandır Hentbol Spor Kulübü antrenörü Ozan Salep oldu.
Salep, takımın kuruluş
aşamasını, 2. Ligde yer alma
hikayesini anlattı.
İki yıldır Yozgat’ta görev
yaptığını anlatan Ozan Salep,
“Ben aslında Ordu Fatsalıyım. 2
yıldır Yozgat’ta görev yapıyorum.
2007-2015 yılları arasında hentbol
sporcusuydum, 2015 yılında
üniversiteden de mezun olduktan
sonra antrenör olarak devam ettik.
2019 yılına kadar farklı kurum ve
kuruluşlarda çalıştım, 2019 yılında
da Yozgat’a atamam oldu Yozgat’a
geldim” dedi.
Çayıralan İlçesinde görev
yaptığını kaydeden Ozan Salep,
“Çayıralan’da öğretmen bir
arkadaşımız bir hentbol kulübü
kuralım teklifiyle geldi. Bunun da 5
6 ay bir hazırlık süreci oldu, gerekli
görüşmeleri yaptık ve kulübümüzü
kurduk. İlk başta Çayıralan
ve Çandır’ın merkezinden ve
köylerinden çocuklarımızla
başladık antrenmanlarımıza,
daha sonra merkezden kulüpte
oynamak isteyenler de oldu onları
da aldık aramıza. Şimdi de bütün
arkadaşlarımız çok özverili bir
şekilde çalışıyorlar, bizi de mahcup
etmiyorlar sağ olsunlar. Takım
kurulduktan sonra lig aşaması oldu.
O aşamada illaki sorunlar yaşadık.
Çandır’ı biliyorsunuz küçük bir
ilçe, olanaklar kısıtlı. Bundan
kaynaklı olarak sorunlar yaşadık
ama bunları aştık” diye konuştu.
‘Bir hentbol kulübü kesinlikle
Çandır’ı değiştirir’ diyen Ozan
Salep, “Lig normalde deplasmanlı
lig, bir hafta biz gideceğiz, bir
hafta farklı bir kulübü ev sahibi

olarak Çandır’da ağırlayacaktık.
Çandır’a da Türkiye’nin her
yerinden 2 haftada bir spor
kulüpleri gelecekti. Bu da ilçenin
tanınması ve gelişimi anlamında
çok büyük katkı sağlayacaktı.
Çandır Hentbol Spor Kulübü’nü de
bir gün Avrupa’da görebilirsiniz
bu mümkün. Böyle şeylere adım
atmayı da çok isteriz. 2. Lig’de
şu an için devam ediyoruz ama
hedefimiz 1. Lig. Güzel şeyler
olacağına inanıyoruz” şeklinde
konuştu.
Süper Lig takımlarına oyuncu
kazandırmak istediklerini anlatan
Ozan Salep, “İlerleyen zamanlarda
siz de Beşiktaş ve diğer
Hentbol takımlarında oynayan
oyuncularımızla karşılaşabilirsiniz.
Hentbol bizim ülkemizde biraz
geri planda olan bir spor. Biz bunu
çevremizde kırdık Allaha şükür.
Şimdi de severek yapıyor bütün
çocuklarımız. Bir de Çandır’ın
dışında köylerde yaşayan,
tarımla ve hayvancılıkla uğraşan
çocuklarımız var. Onlar da bu işi

yapabildiklerini gördükçe daha
bir hevesle yapıyorlar” ifadelerini
kullandı.
İLK HEDEFİMİZ 1. LİG
Öncelikli hedeflerinin 1. Lig
olduğunu kaydeden Ozan Salep,
“İlk hedefimiz tabii ki 1. Lig fakat
kendimizi kanıtlama noktasında
bazı eksikliklerimiz olduğunu
düşünüyorum. Kaybettiğimiz hiçbir
maç bizim için bir kayıp değil,
biz her maçta biraz daha üzerine
koyarak ilerliyoruz. İlk maça
çıktığımız zaman herkesin aklında
şu soru vardı: Kim bunlar? Antrenör
arkadaşlar var bizi arayıp “İşte
hocam böyle böyle bir takım var,
biraz araştırdığımızda arkasında
sizin olduğunuzu gördük, şaşırdık.”
falan dediler. Biliyorsunuz
maçlardan önce analizler yapılır,
ben artık şundan eminim kimse
Çandır’ı küçümsenecek bir rakip
olarak görmüyor” dedi.
GENİŞ BİR KADROMUZ VAR
Ligde ki diğer takımlara göre
geniş bir kadrolarının olduğunu
dile getiren Ozan Salep, “Bizim

kısa dönemde kulübümüz adına
tescillediğimiz 58 sporcumuz
var. Bunları da kendi içlerinde A
takımı ve altyapı olarak ayırmaya
başladık şimdiden. A takımında
25 sporcumuz var, kadrosu geniş
bir kulübüz. Normalde 16 veya 18
kişide kulüpler takımlarını keserler
ama biz çocuklarımız alışsınlar,
müsabaka ortamlarını görsünler
diye kadromuzu zorlayabildiğimiz
noktaya kadar zorladık. İl
merkezinden 13 sporcumuz var
geri kalanı Çayıralan ve Çandır
ilçemizden sporcularımız.
Hentbola karşı bir önyargı var
evet, bakış açısı futbola veya
basketbola karşı olan gibi değil
ama çocuklarımız oynadıkça ve
gördükçe daha çok seviyorlar, o
atmosferi yaşadıkça daha çok ilgi
duyuyorlar.
Kulübümüzdeki sporcu
sayımızı da ortalama 100-120
civarı planlıyoruz. İl genelinde
bu sadece hentbol için değil,
bütün spor branşları için
geçerli antrenörlerin beraber
çalışması gerekiyor. Ben tek
başıma uğraşırsam belki 100
kişiye ulaşabilirim ama Enis
hocamla beraber çalışırsak
200 300 kişiye ulaşabilirim o
yüzden bu çok önemli. Şunu da
eklemem lazım, Çandır bize çok
sahip çıktı. Yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımız olsun, Çandır’da
yaşayan vatandaşlarımız olsun.
Bu destekleri için de hepsine çok
teşekkür ediyorum, inşallah bu
yönde onları utandırmadan devam
edeceğiz” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

Türkiye’nin önemli beyaz eşya
markası olan “Arçelik” ile uzun
yıllardır Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
hizmet veren Öz Niğdelililer, kısa
bir süre önce Yozgat’ta Esentepe’de
şubesini açtı.
“Farklı iç mekan konsepti”, “Ürün
çeşitliliği” ve “Güler yüzlü hizmeti”
Arçelik markası ile birleştiren Öz
Niğdelilier Arçelik Bayi, Yozgatlılar’ın
“beyaz eşya” tercihinde birinci sırada
yer almayı başardı.
Artık Esentepe’de; aileniz,
sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve
dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir
yandan muhabbet edip hem de beyaz
eşya mağazamızı gönül rahatlığı ile
gezebileceğiniz bir mekanınız var.

iHTiYACA GÖRE
KAMPANYA
ÖZ Niğdeliler Arçelik Bayi,
Yozgatlılar’ın ihtiyacına göre hazırladığı
özel kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kimi zaman sağlıkçılar, kimi zaman
ise özel sektör çalışanları, kimi zaman
da çiftçiler için…. Kampanyalarımız
toplumun her kesimine hitap eden fiyat
avantajları sunuyor.
Sadece Öz Niğdeliler Arçelik
Bayiine ait ‘özel’ kampanyalar var.
Her türlü ihtiyaca kampanya çalışması
yapıyoruz. Kısaca siz ihtiyacınızı
söylüyorsunuz Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii “size özel” kampanya şekli
belirliyor.

Sorgun Belediyespor durdurulamıyor
Bölgesel Amatör Lig de
mücadele edecek olan temsilcimiz
Sorgun Belediyespor’da yeni
sezon hazırlıkları sürüyor.
Sarı-siyahlı takım dördüncü
hazırlık maçında Avdulvahabi
Gazispor ile karşı karşıya geldi.
Sorgun İlçe Stadyumunda
oynanan hazırlık maçında
temsilcimiz Sorgun Belediyespor,
Sivas ekibini 3-2 mağlup etti.

Dondurucu havada oynanan maçta
futbolcular zaman zaman zor anlar
yaşadı. Sorgun Belediyespor
bugüne kadar 4 farklı takımla
hazırlık maçı yaptı.
Sarı-siyahlı takım yaptığı
hazırlık maçlarında üç galibiyet,
bir de beraberlikle ayrıldı.
Sorgun Belediyespor, lig
hazırlıklarına ara vermeden devam
edecek. Murat KARATEKİN

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, Arçelik’in tüm
kampanyalarından Yozgat Bayilerinde
vatandaşların faydalanılabildiğini
hatırlatarak; “Yozgat’ta örnek
mağazayız. Arçelik’in bütün
kampanyalarından hemşerilerimizi
faydalandırmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

Yozgatlı Güreşçi
Türkiye Şampiyonu oldu

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

Antalya’da yapılan Gençler Grekoromen
Milli Takım Kamp seçmeleri sürüyor.
Seçmelerde Yozgat Güreş Eğitim
Merkezinden yetişen ve ASKİ Spor Kulübü
sporcusu Ahmet Eren Coşkun, 130 kiloda
Türkiye Şampiyonu oldu.
Coşkun elde ettiği bu başarı ile Mili
Takıma seçildi. Murat KARATEKİN

İkinci lig ekibi Yozgat
takımını pilot takımı yaptı
İkinci lig takımlarından
Turgutluspor, Yozgat’ta bir
takımı alt yapı pilot takımı
yaptı. Manisa ekibi, Yozgat 1.
Amatör Küme takımlarından
Çiğdemlispor’u alt yapı
pilot takımı yaptı.
Çiğdemlispor Teknik
Direktör Murat Doğru,
Turgutluspor’un alt yapı pilot
takımı olduklarını duyurdu.

Doğru, “Takımımız 2. Lig
Kırmızı Grup takımlarından
Turgutluspor'un Alt Yapı Pilot
takımı olmuştur.
Bu konuda emeği
gecen Futbol aşığı Hasan
Eğilmez Başkanıma, Kulüp
Başkanımız Muhammed
Ali Özdemir'e çok teşekkür
ederim” dedi. Murat
KARATEKİN

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii’ne
ulaşmak isteyenler için adresimizi
tarif edelim: Sorgun’a giderken solda,
Sorgun’dan gelirken sağdayız.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
Bulvarı No: 297 ESENTEPE / YOZGAT

