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“ALTIN YILIMIZI

YAŞADIK”
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde faaliyet
gösteren Dostlar Mobilya, pandemi
sürecinde birçok sektörün aksine
cirosunu yükseltti. Dostlar Mobilya
İhracat Sorumlusu Mustafa Kalpaslan,
2021 yılında satışlarının arttığını ve altın
bir yıl yaşadıklarını söyledi. >> 5'TE

Yozgat’ta Rüzgar Enerjisi Santrali’nin
kurulması için çalışmalar devam ediyor.
Kurulması planlanan Rüzgar Enerji
Santrallerinde sondaj çalışmaları başladı.
49 YILLIK LİSANS VERİLDİ
Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu tarafından , Sandeks
Enerji’nin Beyyurdu RES
projesine 49 yıllık üretim
lisansı verildi. Söz konusu
lisans Resmi Gazete’nin 8
Haziran 2021 tarihli 31505
sayısında yer aldı.

RESMİ GAZETE DE YAYINLANDI
Resmi Gazete’de yayınlanan
ilanda, “20.05.2021 tarihli ve 1021418 sayılı Kurul Kararı ile; Sandeks
Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’ne “Beyyurdu
RES” projesi için, 49 (kırkdokuz)
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir”
ifadeleri yer aldı. >>> 3'TE

“SAĞANAK

BAŞKAN AÇIKEL'iN ACI GÜNÜ
Sarıkaya Belediye
Başkanı Ömer Açıkel’in
muhterem babaannesi
Meliha Açıkel vefat etti.
Meliha Açıkel bir süredir
rahatsızlığı nedeni ile
tedavi görüyordu. Açıkel’in
vefatı ailesini olduğu kadar
sevenlerini de derinden
üzdü. > 4. SAYFADA

ABDULKADIR SAYAR

VEFAT ETTI
Yozgat eşrafından Sayalardan, Abdulkadir
Sayar Ankara'da vefat etti. Sayar’ın vefatı
Yozgat’ta derin üzüntüye neden oldu. > 4'TE

OLDU YAĞDI”
Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan
Şahbaz, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Ülkü
Ocakları Genel Merkezi’nin düzenlemiş olduğu
Cumhuriyetin 100.Yılında 100 Bin genç ile 'Türk
Gençliği Büyük Kurultayı’nı büyük bir coşku ile
gerçekleştirdiklerini söyledi. >>> 4'TE

KENEViR iÇiN TOPLANDILAR
Yozgat Bozok
Üniversitesi’nde
resmi kurumlarla
da işbirliği
görüşmeleri
aralıksız devam
ediyor.

GÖRÜŞMELER YAPIYOR
Kenevir Araştırmaları Koordinatörü
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Güngör Yılmaz, endüstriyel kenevir
alanında işbirliği görüşmelerine bir
yenisinin daha eklendiğini söyledi.
Yılmaz, Bugüne kadar çok sayıda
sektör temsilcileri ile görüşmeler
gerçekleştirdiklerini belirtti.
>>> 3. SAYFADA

BAŞKAN ERTUĞRUL

MÜJDEYI VERDI
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Araplı
Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, kasaba
halkına müjde verdi. >>> 2. SAYFADA

GÜNCEL
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Yer Altı Kaynakları Bize Yeter Kıymetini Bilelim

AHMET
SARGIN
MTA'nın araştırmasına göre yeraltında
bulunan madenlerimiz
arasında, 29.6 milyon
ton asbest, 82 milyon
ton asfaltit, 35 milyon
ton barit, 251 milyon
ton bentonit, 1 milyar
641 milyon ton bitümlü şist, 88 milyon ton
boksit, 3.8 milyon ton
civa, 380 bin ton toryum, 233 milyon ton
trona, 9 bin 137 bin
ton uranyum, 345 milyon 158 bin ton zeolut

ve 3 milyon 725 bin
ton da iyi kalite zımpara taşı bulunuyor.
Türkiye'de 600 ton
altın ve 6 bin 62 ton
da gümüş rezervi bulunduğunu gösteriyor.
Türkiye, maden
kaynakları açısından
132 ülke arasında üretim itibarıyla 28'inci,
çeşitlilikte ise 10'uncu
sırada yer alıyor.
Ayrıca dünyada ticareti yapılan 90 çeşit
madenden 77'si Türkiye'de bulunuyor.
MTA'nın muhtemel
rezerv araştırmalarına
göre Türkiye'de yeraltındaki en yüksek
maden rezervi, 15.8
milyar tonla dolomit
madenine sahip bulunuyor.
İçinde kalsiyum
karbonat (caco3) ve
sodyum karbonat (na2co3) barındıran ve bu

özellikleri yüzünden
cam ve seramik endüstrisinin vazgeçilmezleri arasında yer
alan dolomit, nadir ve
çok değerli bir kireç
taşı olarak biliniyor.
Bunun yanı sıra 239
milyon ton felspat,
70 milyon ton fosfat
kayası, 25 bin ton
krom, 86 ton kurşun,
2 milyon 270 bin ton
kuvarsit, 626 bin kükürt, 1 milyon 483 bin
ton lületaşı, 4 milyon
560 ton da manganez
bulunuyor.
Zengin rezervler
ile sanayiye doğrudan
katkı sağlayan maden
sektörü, 2021 yılının
ilk 9 ayında ise 4,38
milyar dolarlık ihracat
yaptı. Sektörün, geçen
yılın aynı dönemine
göre yakaladığı artış
oranı ise yüzde 47,96
olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 9 ayında
metalik cevherler ihracatı, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
76'lık artış yakalarken,
1,63 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek
ihraç edilen madenler
sıralamasında ilk sıraya yerleşti. İkinci
sırada yüzde 24,6'lık
artışla 941 milyon
dolar getiren işlenmiş
doğal taşlar yer alırken, üçüncü sırada
ise yüzde 32,1'lik ihracat artışı ile 794,2
milyon dolar sağlayan
endüstriyel mineraller
yer aldı.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
öncülüğünde ekonomiye dolaylı yoldan
40 milyar dolarlık katkı yapan madencilik
sektörü, sadece Eylül
ayında 584,3 milyon
dolarlık ihracat yaptı.

Böylece, geçen yılın
aynı ayına göre ihracatta yaşanan değer
artışı yüzde 39,1 oldu.
Bu madenleri, yüzde 35,8'lik ihracat
artışıyla 622,4 milyon
dolar getiren blok
doğal taşlar ve yüzde 121,7'lik ihracat
artışıyla 217,7 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirilen ferro alyajlar takip etti.
Öte yandan, ihracatta Çin pazarı liderliğini korudu. Çin'e
yapılan ihracat, geçen
yılın ilk 9 ayında 890
milyon dolarken, bu
yılın aynı döneminde
yüzde 45,2 artışla 1
milyar 292 milyon
doları aştı.
Türkiye'nin ihracatında Çin'i ABD takip
etti. ABD'ye ihracat,
bu yıl yüzde 54,4 artarak 419 milyon dolar

seviyesine yükseldi.
Üçüncü sıradaysa İspanya yer alırken, bu
ülke pazarına yapılan
ihracat ise geçen yılın
ilk 9 aylık dönemine
göre yüzde 38,42 artarak 210 milyon doların üzerine çıktı.
“Milli ürünümüz
boru dünyanın birçok
ülkesine satıyoruz,
yüzde 60-62'ler seviyesinde dünyada pazar lideriyiz. Bu sene
belki de bor ihracatında Eti Maden bir rekor
kıracak, onun beklentisi içerisindeyiz. “
diyor yetkililer.
Bugün günlük hayatımızda kullandığımız birçok malzemenin ham maddesini
üreten, sanayinin
ihtiyaç duyduğu ham
maddeyi üreten bir
sektör. Madencilikte
üretim, istihdam ve

ihracat potansiyeline sahip bir sektör.
Doğrudan 138 bin
insanımızı istihdam
ediyoruz, dolaylı olarak bakıldığında bunun
en az 4-5 katı olduğu
söylenebilir.
Sözün özü Türkiye
yeraltı ve yerüstü zengin kaynaklara sahip
bir ülke; onun için de
düşmanımız çok, kıskananımız çok, dünyanın gözü biz de...
Kardeş olup ülkemize
sahip çıkmaksak Allah
korusun talan oluruz.
Hani ne derler : “Herkes aklını başına alsın”
birliğine kardeşliğine
sahip çıksın!..Vatan
severi de bol haini de
bol bu ülkenin.
Allah birliğimize
kardeşliğimize zeval
vermesin! Türkiye
düşmanları da kahrolsun...

ÖĞRETiM

ELEMANLARINDAN PROJE

Yürütücülüğünü Türkiye Cumhuriyeti
Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
uzmanlarından Dr. Numan Babaroğlu’nun
yaptığı, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Öğretim Elemanları, aynı zamanda
UZEM Müdür Yardımcıları Öğr. Gör.
Dr. Tolga Hayıt ve Öğr. Gör. Hüseyin
Harmancı’nın araştırmacılığını üstlendikleri
TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Projelerini Destekleme
Programı kapsamında “Eurygaster spp.
(Scutelleridae: Hemiptera)'nin Uzaktan
Görüntüleme Sisteminin Geliştirilmesi
ve Süne Tahmin Uyarı Sistemi’ne
Entegrasyonu” adlı proje TÜBİTAK
tarafından desteklendi.
Proje araştırmacılarından Öğr. Gör.
Dr. Tolga Hayıt yaptığı açıklamada:
“Buğday stratejik bir ürün olup, insan
ve hayvan beslenmesi için önemli bir
besin kaynağıdır. Projemiz kapsamında

buğdayın en önemli doğal düşmanı olan
süne zararlısının modern yapay zekâ
yöntemlerinden biri olan derin öğrenme ile
takibini yaparak ülkemize ve çiftçilerimize
faydalı bir sistem üretmek istiyoruz”
ifadelerini kullandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK
projelerinin kabul edilmesinden dolayı
akademisyenlerimizi tebrik ederek şunları
söyledi: “Üniversite olarak bilimsel
çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine
büyük önem veriyoruz. Sunmuş oldukları
projeleri TÜBİTAK tarafından kabul
edilen araştırmacı akademisyenlerimizi
ve Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu
idarecilerimizi tebrik ediyorum.
Akademisyenlerimizin daha nice önemli
projelere imza atacaklarına olan inancımı
ifade ederek, başarılarının devamını
temenni ediyorum.”
Eda DEMİREL

YAĞIŞ UYARISI!
Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana,
Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas
çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu,
Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin
sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı,
diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin
ediliyor. Yağışların Adana’nın kuzey kesimlerinde
yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın
Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney
ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)
olarak eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel
Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava
sıcaklığı batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak
yer yer mevsim normallerinin altına düşecek,
diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve
mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar,
genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde
kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. IHA

BAŞKAN ERTUĞRUL

MÜJDEYI VERDI
Yozgat’ın Sorgun
İlçesi’ne bağlı Araplı
Belediye Başkanı
Adem Ertuğrul, kasaba
halkına müjde verdi.
Ertuğrul, arsa bekleyen
vatandaşlara arsaların
temin edileceğini
belirterek, “Araplı Merkez
ve yaycılar mahallemizde
arsa bekleyen
vatandaşlarımıza müjde,
imar öncesi halihazır
haritalarımız tamamlandı,
şu anda jeoteknik jeolojik
etüt sondajlarımız bitmek
üzere, Çok yakında
bütün vatandaşlarımıza
arsa temin ediyoruz,
şimdiden bütün halkımıza
hayırlı olsun” ifadelerini
kullandı.
Eda DEMİREL

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL
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Arzu Kızın yüreği…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Rahmetli Ayhan
(Köylüoğlu) ağabeyimin biricik emaneti
Arzu…
Dünden bugüne
yıllar geçti gitti. Giderken götürdükleri

de miras bıraktıkları
da oldu.
Arzu o mirasın en
kıymetlisi.
En küçük kardeşim
oldu her zaman.
Yozgat Çamlık Gazetesi’ne adım attığım gün ‘buyur ettim’
kabul etti.
Köylüoğlu isminin
kaldığı yerden devam
etmesi gerekiyordu,
bunun da mihmandarı mirası kızı olmalıydı.
Emekleri ve güzel
yüreği var olsun, tam
5 yıldır ‘Yozgatlı Çocuklar Üşümesin’ diye

çırpınıyor, mücadele
ediyor.
Nice dernekler, iş
insanları, vakıflar,
kurumlar, kuruluşlar
hayır, hasenat yolunda boy göstersin, o
tek başına, evet tek
başına çıktığı yolda
5 yılda bin çocuğu
giydirdi.
Ona inanan, yardım gönüllüsü olanların sayısı her geçen
gün artarak çoğaldı.
Her çocuğu özenle
seçti.
İhtiyacını karşılamak için tek kişilik
bir ordu çıktığı yolda

çok
kişilik savaştı.
Reklamdan uzak
kaldı, çocukları ise
hepsinden uzak tuttu.
Çocuklar için alışverişi yerel esnaftan
yaptı.
Ne kıymetli bir
hassasiyet.
Yerel esnafta Arzu
Kızın yardım seferberliğine kayıtsız
kalmadı, indirimin
en alasını yaptı hayır
niyetine.
Hayır hayrı, hayırlar ise güzellikleri
doğurdu.
Kimler seferber

olmadı ki!
Bir çocuk 250
TL’ye giydiriliyor.
Siz de kendinizi
bu yıl dişe dokunur
bir hayır yapmamış
olarak görüyor, ya da
‘her yere harcıyoruz,
bir çocuk giydiremeyecek miyiz’ diye
hayıflanıyorsanız Arzu’dan ala bir adres
bulamazsınız.
Kuruşuna kadar
adrese teslim yapacağınız yardımlar.
Çocuklar üşümesin.
Böylesine güzel bir
yürekle çıktığı yolda

BOZOK
YAYLASINA
RÜZGAR GÜLÜ

250 çocuk var bu
kış listede.
Gelin birlikte bu
güzel yürekli kızın
yanında olalım ve
onun hayır dolu ordusunda yer alalım.
Arzu kızın hayır
kervanında olmak
isteyenler açık davet,
çocuklar ısındıkça;
teknolojinin, sanal
dünyanın, iki yüzlü
ilişkilerin, kokuşmuş
insanlığımızın üzerine
bir güneş gibi doğacak umutlarla buluşacağız.
Deneyin göreceksiniz.

3 BiN 64
iŞ YERiNE
ZiYARET

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü personelleri Yozgat’ta
faaliyet gösteren işverenlere yönelik
ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürü Taner Yıldız, “İl Müdürlüğü
olarak İlave İstihdam ve İşbaşı Eğitim
Programları başta olmak üzere
teşviklerimizi ve desteklerimizi değerli
işverenlerimize anlatmaya devam
ediyoruz” dedi.
Yıldız, Bu kapsamda İl Müdürlüğü
olarak 2021 yılının Ocak- Eylül
döneminde 3.064 işyeri ziyareti
yapıldığı bilgisini vererek,
bütün işverenleri ziyaret etmeyi
hedeflediklerini ifade etti. Yıldız, ‘İş ve
Meslek Danışmanları, portföylerinde
yer alan işverenleri ziyaret ederek
onlara İŞKUR hizmetlerini tanıtma,
işgücü talebi alma, İŞKUR ile ilgili
işlerini gerçekleştirme konularında
yardımcı olmaktadırlar’ dedi.
Yıldız, ayrıca İŞKUR’un nitelikli
elemana ihtiyaç duyan işverenlerin
taleplerini karşılayarak işgücü
piyasasının arz ve talep yönünü
buluşturan bir köprü görevi
üstlendiğini belirtti. Eda DEMİREL

Yozgat’ta Rüzgar Enerjisi Santrali’nin
kurulması için çalışmalar devam ediyor.
Kurulması planlanan Rüzgar Enerji
Santrallerinde sondaj çalışmaları başladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
tarafından , Sandeks Enerji’nin
Beyyurdu RES projesine 49 yıllık üretim
lisansı verildi. Söz konusu lisans Resmi
Gazete’nin 8 Haziran 2021 tarihli 31505
sayısında yer aldı. Resmi Gazete’de
yayınlanan ilanda, “20.05.2021 tarihli
ve 10214-18 sayılı Kurul Kararı ile;
Sandeks Enerji Üretimi Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’ne “Beyyurdu
RES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl
süreli üretim lisansı verilmiştir” ifadeleri
yer aldı. Çekerek ilçesindeki Beyyurdu
RES devreye alındığında, 30MWe
işletme kapasitesiyle çalışacak. Toplam

kendisine inan güzel
yürekleri bulan Arzu
Köylüoğlu, niyeti ve
samimiyeti ile çocukları üşütmüyor.
Sadece çocuklar
değil aslında.
Nice insanın işine,
gücüne, sıkıntısına
çare oldu bir bilseniz.
Ben anlatmayayım siz anladınız!
Bu günlerde havalar biraz daha sıcak
gidiyor ama her an
kış soğukları kapıya
dayanacak gibi.
O yüzden çocuklarımızı bugünden
giydirelim.

kurulu gücü 30 MWm/30 MWe olarak
planlanan santralde her biri 2,5 MWm/
2,5 MWe olan 12 türbin yer alacak.
Türkiye'de bulunan Rüzgar Enerji
Santrallerinin toplam kurulu gücü 9.559
MW. Ticari olarak işletilen rüzgar
santrallerindeki rüzgar türbinleri
genellikle 5-6 metre/saniye (18-21,6 km/
saat) hızda devreye girip, yine genel
olarak 25-30 metre/saniye (90 - 108 km/
saat) rüzgar hızında kendini korumaya
alır. Daha küçük rüzgar türbinleri 2
metre/saniye veya 7,2 km/saat rüzgar
hızında da devreye girebilmektedir.
Eda DEMİREL

KENEVİR İÇİN TOPLANDILAR

Kenevirin ekonomiye kazandırılması,
endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere
dönüştürülmesi adına sektör buluşmaları
yaparak önemli adımların atıldığı Yozgat
Bozok Üniversitesi’nde resmi kurumlarla
da işbirliği görüşmeleri aralıksız devam
ediyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir
Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr.
Güngör Yılmaz ve Genel Sekreter Prof.
Dr. Uğur Kölemen, Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Haşhaş
ve Alkaloid İşleri Daire Başkanı Ahmet
Apaydın ve beraberindeki Şube
Müdürlerinin katılımı ile istişare toplantısı
düzenlendi.
Kenevir Araştırmaları Koordinatörü
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör
Yılmaz, endüstriyel kenevir alanında
işbirliği görüşmelerine bir yenisinin
daha eklendiğini söyledi.
Bugüne kadar çok sayıda
sektör temsilcileri ile görüşmeler
gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz,
“Bugünkü istişare toplantımızda da
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
(TMO) Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire

Başkanı Ahmet Apaydın ve beraberindeki
heyet ile kenevir özelinde bir görüşme
gerçekleştirdik. Tekstilden otomobil
sektörüne, inşaat malzemelerinden
kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla
enerji sektöründen gıda sanayine kadar
birçok kullanım alanı bulunan endüstriyel
kenevirin ekonomiye kazandırılması
ile ilgili Kenevir Araştırma Enstitüsü

bünyesinde araştırma gruplarında
akademisyenlerimiz tarafından bilimsel
çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Kenevir
bitkisinin kökünden sapına, lifinden
yaprağına, çiçeğinden tohumuna hiç
bir kısmı dışarıda kalmayacak şekilde
değerlendirebilen bir bitki.
Değişik sanayi sektörlerini
destekleyen onlara hammadde teşkil

“ALTIN YILIMIZI YAŞADIK”

edebilecek vasıflara haiz olan bir bitki.
Birçok sektörde hammadde olarak
kullanılan kenevirin üretiminin artırılması
ve yaygınlaşması ülkemiz açısından
büyük önem taşıyor.
Bu anlamda Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdürlüğünde yaptığımız
istişare toplantısında Üniversitemizde
devam eden bilimsel çalışmalar,
sektörle işbirlikleri, yeni projelerimiz
ve hedeflerimizin yanı sıra kenevirin
dünya ve Türkiye'deki mevcut durumu,
dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler,
olması gerekenler, çözüm yaklaşımları
ve Türkiye'nin kenevir sektörüyle ilgili
fırsatları üzerine verimli bir toplantı
gerçekleştirdik." dedi.
Eda DEMİREL

GÜNCEL

“SAĞANAK
OLDU YAĞDI”

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz, Ankara
Kapalı Spor Salonu'nda Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin
düzenlemiş olduğu Cumhuriyetin 100.Yılında 100 Bin genç
ile 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nı büyük bir coşku ile
gerçekleştirdiklerini söyledi. Ülkü Ocakları’nın dünyanın
en büyük gençlik hareketi olduğunu dile getiren Şahbaz,
“ Türk Gençliği sağanak oldu Ankara'ya yağdı! Türk
Dünyası’nın Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin
katılımları ile şeref kattığı Kurultay’ımızda dosta güven
düşmana korku verdik. Türk ve İslam alemi üzerinde
karanlık hesaplar yapanlar bir kez daha kabuslar gördü,
korkuları arşı sardı! Türk Milletine art niyet besleyen başta
PKK, PYD, FETÖ'nün finansal kaynağı olan terör devleti ABD
ve Avrupa Birliği ülkelerinin hesapları bir kez daha yerle
bir oldu. Bunların içerideki tasmalı köpekleri bir kez daha
hüsrana uğradı kahru perişan oldu!. Dünyanın en büyük
Gençlik hareketi Ülkü Ocakları dünyaya Türk Milletini
kutlu yürüyüşünden milim saptırılamayacağının karanlık
hesapların Necip TÜRK Milletinin üzerinde tutmayacağının
mesajını çok net bir şekilde verdi” şeklinde konuştu.
Şahbaz, açıklamasının devamında şunları kaydetti;
“Türk ve İslam düşmanlarına, İçerideki ve dışarıda ki
hainlere bir kez daha açık bir şekilde ifade ediyoruz,
Türk Milletini bölemeyeceksiniz, Türk Milletinin 57.Alayı
Ülkü Ocaklarının son ferdinin kanı toprakla buluşmadıkça
karanlık emellerinize ulaşamayacak Başaramayacaksınız!
Cumhuriyete 100 yıllık yemin, Ülküye Ömürlük Sadakat
şuuru ile, Ülkücü TÜRK Gençliği olarak her alanda
donanımlı kadrolarımızla TÜRK Milletini daha ileriye
taşıyacak 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonu için gece
uyumadan, gündüz yorulmadan çalışacağız. Cennet Mekan
Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, Bilge Liderimiz
Sayın Devlet Bahçeli’nin emrinde, Ülkü Ocakları Genel
Başkanımız Yolbaşçımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın
önderliğinde kutlu hedefe ulaşmak için zerre taviz
vermeden, kutlu yoldan milim sapma göstermeden son

nefesimize kadar çalışacağız! Bu vesile ile Yozgat’tan
kükremiş sel gibi Ankara'ya akın eden tüm Ülküdaşlarımı
canı gönülden kutluyor, teşekkürlerimi iletiyorum.”
Eda DEMİREL
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BAŞKAN AÇIKEL'iN

ACI GÜNÜ
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel’in muhterem
babaannesi Meliha Açıkel
vefat etti. Meliha Açıkel bir
süredir rahatsızlığı nedeni ile
tedavi görüyordu. Açıkel’in
vefatı ailesini olduğu kadar
sevenlerini de derinden üzdü.
Merhume Meliha Açıkel,

dün Sarıkaya’da öğle namazını
müteakip kılınan cenaze
namazının ardından defnedildi.
Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı
diliyoruz.
Eda DEMİREL

ABDULKADIR SAYAR

VEFAT ETTI
Yozgat eşrafından Sayalardan,
Abdulkadir Sayar Ankara'da vefat
etti. Sayar’ın vefatı Yozgat’ta derin
üzüntüye neden oldu. Merhum
Sayar’ın cenazesi yarın öğle
namazına müteakip, Ankara
Gölbaşı Mezarlığı’nda kılınacak

cenaze namazının ardından
defnedilecek. Biz de Yozgat
Çamlık Gazetesi olarak merhum
Sayar’a Allah’tan rahmet, başta
ailesi olmak üzere yakınlarına
baş sağlığı dileriz.
Eda DEMİREL
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TILAVET ODASI
AÇILDI “ALTIN YILIMIZI
Sarıkaya, Şehit Cengiz Polat Anadolu
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin
gelişimlerine olumlu katkı sunacak ve
işlevsel olarak kullanılacak olan tilavet
odasının açılış töreni Sarıkaya Kaymakamı
Samet Serin’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Merhum Ümmü Gülsüm ve Nazım Ünal
adına Hayırsever iş insanı İbrahim Ünal
tarafından yaptırılan tilavet odasında
Kur´an-ı Kerim dersleri başta olmak üzere
birçok ders yapılabiliyor.
Programda konuşma yapan,
Kaymakam Serin, “Ne mutlu sizlere ki

buradan yetişecek her nesilde sizlerin
katkıları olacak Allah katında hem de
bu dünyada millet nezdinde mükâfatı
çok büyük olacaktır. Böyle bir hizmetin
okulumuza kazandırılmasında Hayırsever
iş insanımızın yardımlarından dolayı
kendilerine teşekkür ediyorum ve
öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Serin, Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam
Hatip Lisesine yapmış olduğu katkılardan
dolayı hayırsever iş insanı adamı İbrahim
Ünal’ın Babası Mustafa Ünal’a plaket
takdim etti. Eda DEMİREL

BASSAGLIGI

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in
muhterem babaannesi

Meliha AÇIKEL'in

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi
ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

YAŞADIK”
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde faaliyet gösteren
Dostlar Mobilya, pandemi sürecinde birçok
sektörün aksine cirosunu yükseltti. Dostlar
Mobilya İhracat Sorumlusu Mustafa Kalpaslan,
2021 yılında satışlarının arttığını ve altın bir
yıl yaşadıklarını söyledi. Mobilya sektöründe
ciddi bir hareketlilik yaşandığını dile getiren
Kalpaslan, “Pandemi dönemi bir çok sektörde
maalesef sıkıntılar yaşanmasında neden oldu.
Mobilya sektöründe ciddi bir hareketlilik
yaşadık. Dostlar Mobilya olarak biz çok
fazla etkilenmedik. İhracatta rekor kırdık. Ya
aylarında gurbetçilerin gelmesi ile birlikte
de önemli bir müşteri potansiyelimiz oldu. 2
yıldır gelemeyen gurbetçiler bu sene geldi. Bu
durum da bizim satışlarımıza olumlu yansıdı.
İhracatımız da arttı. Biz genellikle Fransa’ya
çalışıyoruz” dedi.
ERGÜL MOBİLYA
BAYİLİĞİNİ YAPIYORUZ
Firmaları bünyesinde birçok ürünün
bayiliğini yaptıklarını anlatan Kalpaslan,
yaklaşık 3 ay önce Ergül Mobilya bayiliğini
aldıklarını söyledi. Kalpaslan, müşterilerin
ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.
YETİŞMİŞ ELEMAN SIKINTISI VAR
Sektörel sıkıntılara da değinen Kalpaslan,
özellikle yetişmiş eleman bulma noktasında
sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Öğrencilerin

yeteneklerine göre yönlendirilmesi gerektiğine
değinen Kalpaslan, “Üniversite eğitimi almak
istemeyen insanlara zanaat eğitimi verilse, ya da
liselerde, meslek liselerinde bu tür toplantılar
yapılsa genç nesile de faydalı olacağını
düşünüyorum. Örneğin, bir öğrenci ticarette
çok başarılıdır ancak kendisini yönlendiren
kimse yoktur. Bununla ilgili okullarımızda da
çalışmalar yapılmasından yanayım. Ülkemizin,
okumuş insana, doktora, mühendise olduğu
kadar, zanaatkara da ihtiyacı var. Her
öğrencinin kendi yeteneği ortaya çıkarılmalı ve
bu yönde teşvik edilmeli” ifadelerine yer verdi.
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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5 KISIM 175 KALEM ARAÇ
YEDEK PARÇA ALIM İŞİ
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
5 Kısım 175 Kalem Araç Yedek Parça Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2021/616865
1-İdarenin
a) Adresi: İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3542121042 - 3542176199
c) Elektronik Posta Adresi: ahmetcetinkaya@jgnk.tsk
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
5 Kısım 175 Kalem Araç Yedek Parça Alım İşi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Fatih Mah. Rıza Kayaalp Cad. İl Jandarma Komutanlığı Birlik Mal Saymanlığı
Deposu Merkez / YOZGAT
c) Teslim tarihi: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İŞE
BAŞLANACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FATİH MAHALLESI POLİS OKULU ALTI 66100 MERKEZ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 26.10.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak,
belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE
KOMİSYON BAŞKANLIĞI FATİH MAHALLESI POLİS OKULU ALTI 66100 MERKEZ / YOZGAT
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ZAYİİ
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lisans
Diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
Esra Nur ÇİFTÇİ

ILN01466923

ZAYİİ
Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu/ İnşaat Teknolojisi Bölüm
ü’nden almış oldum geçici mezuniyet
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Armağan Adıgüzel

Yedek Parça

Separoto Yedek Parça Yozgat | 0507 048 39 90
100. Yıl Sanayi Sitesi 2. Cadde No : 23 / A Şeyh Osman Mahallesi, 66200 Merkez/Yozgat Tel : 0 (354) 564 20 46
Ankara Sipariş :Telefon : 0506 411 90 10 Her Çarşamba Ankara’dan Sipariş Getiriyoruz.

Kalite Ve Orjinallik Garantisi

www.separoto.com.tr

SU ARAYIŞI SÜRÜYOR
Kadışehri Belediye Başkanı İrfan
Akın, ülke genelinde yaşanan kuraklığın
bölgelerinde de etkili olduğunu belirterek,
ilçenin su sıkıntısı yaşamaması su
arama çalışmalarında bulunan yeni
bir su kaynağını ilçenin su deposuna
bağlantısının yapıldığını söyledi.
Başkan Akın, “Ülkemizin genelinde
yaşanan kuraklık neticesinde ilçemizin de

yaşadığı su sıkıntısını en aza indirmek ve
halkınızın susuz kalmamasını sağlamak
için yürüttüğümüz çalışmalarımız
sonucu su kaynaklarımıza bir yenisini
daha ekleyerek ilçemizin su deposuna
katılmasını sağladık. Halkımızın su
sıkıntısını yaşamaması için su arama
çalışmalarımız devam etmektedir”dedi.
Haber Merkezi

YOZGAT’TA ŞAFAK

OPERASYONU
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
aldığı ihbarı değerlendirerek Aydıncık
İlçesi’nde şafak operasyonu düzenledi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
Yozgat ili Aydıncık ilçesinde bir bağ evinde
yasadışı tarihi eser saklanıldığı bilgisi
üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda
tarihi eser olduğu değerlendirilen (1) adet
sikke, (1) adet ruhsatsız tabanca, (1) adet

kurusıkı tabancadan çevrilme tabanca, (1)
adet yasadışı kurusıkı tabanca, (2) adet
ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çeşitli
ebatta şarjör ve fişek ele geçirildi.
Olay ile ilgisi olduğu değerlendirilen
3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler
haklarında adli işlemlerin tamamlanmasının
ardından adli kontrol şartı ile serbest
bırakıldı. Eda DEMİREL

İKI KARDEŞ ARASINDAKI

KAVGA KANLI BITTI

Çorum’da aralarında husumet bulunan iki
kardeş arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada
kardeşlerden birisi hayatını kaybederken, diğeri
ise ağır yaralandı. Olay, Gülabibey Mahallesi
Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, aralarında daha önceden de husumet
olduğu iddia edilen Gökhan Ç. ve Zekeriya Ç.
isimli kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın
büyümesi üzerine her iki kardeş de yanlarında
taşıdıkları silahlarla birbirlerine defalarca ateş
etti. Silahlardan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan
Gökhan Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybederken, ağır yaralanan Zekeriya Ç. ise Hitit
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
tedavi altına alındı. Olay üzerine bölgeye çok
sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde
yapılan incelemede tabanca ve tüfeğe ait çok
sayıda kovan bulundu.Olayla ilgili başlatılan
soruşturma sürüyor. İHA
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6 TON ÜRETİM YAPIYOR,

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaşayan ve
kendi imkanlarıyla 2012 yılında 15 dönümlük
araziye 2 bin ceviz fidanı diken Osman Akyol,
yılda 6 ton civarında ürün elde ediyor.
Ankara’dan memleketi Yozgat’ın Çekerek
ilçesi Alıçlı köyüne dönen ve 9 yıl önce kendi
arazisine 2 bin ceviz fidanı diken Osman Akyol,
yılda 6 ton civarında ürün elde ediyor. Tamamen
organik ceviz üretimi gerçekleştiren
Akyol, siparişlere yetişemiyor. Şehir
dışından siparişleri internet yoluyla alan Akyol,
müşterilerine cevizleri kargo ile gönderiyor.
Ankara’dan köyüne kesin dönüş yapan Akyol,
cevizlerin kilosunu 30 liraya satıyor.
Köyünde 11 yıldır ceviz üretimi yapan Akyol,

ÜRETEN
KADINLAR
DUR DURAK
BILMIYOR
Yozgat Üretici Kadınlar Derneği,
Yozgat’ın yöresel lezzetlerini tanıtmaya
devam ediyor.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Vali Yardımcısı
Engin Tok ve Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürü Hakkı Yurtlu’yu ziyaret eden üretici

“2012 yılında 2 bin ağaçla ceviz çiftliği kurarak
bu işe başladım. 11 yıldır üretim yapıyorum,
3 cins ceviz diktim. 3-4 yıldır da iyi verim
alıyorum, ağaç başı 25 kilo mahsul alıyoruz.
Senede 5-6 ton ceviz alıyoruz. Bu işten
memnunum.
Ankara’da ikamet etmekteydim ama köyüme
bu çiftliği kurdum, 150 dönüm arazi üzerine
kurulu ceviz çiftliğim var. Damla sulama sistemi
ile üretim yapıyorum. Bu sene de kilo fiyatını
30 liradan veriyoruz. Herkesin köyüne gelip bu
işleri yapmalarını istiyorum, cevizlerimiz doğal,
organiktir. Siparişleri de internet yoluyla alıyor,
şehir dışına kargo ile yolluyoruz” dedi.
İHA

kadınlar, yöresel lezzetlerin tanıtımı yaptı.
Türkiye’nin çeşitli yerlerini de ziyaret
eden Üretici Kadınlar Derneği, Marmaris,
Bodrum, Köyceğiz, Datça, Akyaka’da
tanıtım çalışmalarını da sürdürüyor.
Eda DEMİREL

Kadışehri'ne

Halk Kütüphanesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
öncülük ettiği, Yozgat Valiliği ile Yozgat Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nün birlikte yaptığı “Her
İlçeye Bir Kütüphane” projesi kapsamında
Kadışehri İlçe Halk Kütüphanesi açıldı. İlçede
ilk kez açılan kütüphane hizmet vermeye
başladı.
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü
Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada; “
Bakanlığımızın projesi kapsamında Kadışehri
ilçemize yaptığımız çalışmalar doğrultunda

kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. İlçeye
ilk kez kütüphane açılmış olması özellikle
öğrencilerimizin adına büyük bir gelişme.
Kadışehri ile ilimizde aktif kütüphane sayımız 15
oldu.
İlimizde toplam 61.374 kitap ile hizmet
vermekteyiz. Kadışehri İlçe Halk Kütüphanesi
binası tadilat ve tefrişatının yapımındaki
desteklerinden dolayı Kadışehri Belediyesi,
KOP Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum,
Kadışehri halkımıza hayırlı olsun ” dedi. İHA

BASSAGLIGI
Yozgat eşrafından Sayalardan,

Abdulkadir SAYAR'ın
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi
ve sevenlerine başsağlığı dilerim.
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Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktörü Feridun Dündar:

“CENAZE TESLiM ALDIM”
Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktörü Feridun Dündar şampiyonluk isteyen taraftarlarla

seslenerek, “Biz gelmişiz cenazeyi almışız adamlar şampiyon ol diyor” dedi.
Dündar, “Bir kere kulüp
kurumsallaşacak. Alt yapın
olacak. Yozgatspor’un alt yapısı
yok. Ne kadar acı bir şey.
Bir Yozgatspor’un alt yapısı
yok. Şampiyonluk,
Şampiyonluk.. Benim
Hayalim buradan
oyuncu yetiştirip,
ben nasıl gittiysem
Trabzonspor’a
transfer
olduysam
Yozgat’tan.
Benim gibi bir
sürü insanın
çıkması lazım. Bunun

için alt yapı kuracağız. Şuanda öyle bir çalışmamız
yok. Çünkü hazırlık yok. Biz gelmişiz cenazeyi
almışız adamlar şampiyon ol diyor. Bir gelinde
kulübü görün Allah aşkına ya. Kulübün içine gelin,
tesise gelin Buradan konuşmak kolay. Bir kulübe
gelinde görün.
Kulüpte ne yaşanıyor. Taraftara diyorum gelin
kulübü, kulübün içine girin. Bu kulüp sizin sahip
çıkın diyorum.
Gelen yok, giden yok. Anca oradan Feridun
hoca bunu yaptı, Kazım Arslan bunu yaptı. Gelin
görün ya buranın derdi alt yapı kuracaksın bir.
Tüm ilçelere Yozgatspor futbol okulu kuracaksın
iki. Oradaki havuzu buraya taşıyacaksın üç. Burayı
kurumsallaştıracaksın dört. Bunları yapmadığın
sürece, alt yapıya önem vermediğin sürece birinci
lige çıksan ne olur” dedi. Murat KARATEKİN

Menderes hocadan

formalı jest
Yozgatlı Coğrafya öğretmeni
Menderes Kılıçarslan, yaptığı
sergilerde şehrinin tanıtımını da
yapmayı ihmal etmiyor. Kılıçarslan,
Irak Türkmen Cephesi Türkiye
Temsilcisi Mehmet Tütüncü'ye
Yozgatspor 1959 FK'nın formasını
hediye etti. Tütüncü, forma hediyesi
için Menderes Kılıçarslan'a teşekkür
ederken, Yozgatspor 1959 FK'ya da
başarılar diledi.
Murat KARATEKİN

KIZILAY ‘UMUT’ OLACAK
Türk Kızılay’ı Genel Başkanı
Ekrem Kınık bir dizi ziyaret ve
incelemelerde bulunmak üzere
Yozgat’a geldi.
Kınık, Sorgun’da faaliyet
gösteren ve Tekerlekli Basketbol
3. Ligi B grubunda mücadele eden
temsilcimiz Sorgun Umut Engelliler
Spor Kulübünü de ziyaret etti. Burada
Kızılay Sorgun İlçe Başkanı Ali Ateşer
ve Sorgun Umut Engelliler Spor
Kulübü Derneği Başkanı Zeynep Ertal
Altunkuyu ile bir araya geldi.
Kulüp Başkanı Zeynep Ertal
Altunkuyu, kurulduğu günden

SORGUN KADROSUNU

GÜÇLENDIRIYOR
Bu sezon Bölgesel Amatör
Lig de mücadele edecek olan
temsilcimiz Sorgun Belediyespor
flaş bir transfere imza attı.
Sarı-Siyahlı takım tecrübeli
golcü Serdar Kılıç'ı kadrosuna
kattı.
En son Sandıklıspor'un
formasını giyen Serdar
Kılıç transferi taraftarı
heyecanlandırdı. Sarı-siyahlı
takımın taraftarları Serdar Kılıç
transferi için sosyal medya
hesaplarından teşekkür
ettiler. Kulüp Başkanı
Ergin Gül'ün tecrübeli
Golcü Serdar Kılıç'ı
kadrosuna katmak
için uzun uğraşlar
verdiği
öğrenildi.

Kulüp Başkanı Ergin Gül
daha önce sosyal medya
hesabından ‘Kariyerli bir forvet
geliyor’ paylaşım yapmıştı. Gül
o paylaşımının altına ‘geldi’
şeklinde yazarak Serdar Kılıç
transferini duyurdu.
BİR OYUNCU DAHA ALDI
Öte yandan Sorgun
Belediyespor başarılı bir
kanat oyuncusunu daha
kadrosuna kattı. Sarısiyahlı kulüp kariyerinde
şampiyonluklar bulunan
başarılı kanat
oyuncusu Onur
Osman Erel ile
anlaşmaya
vardığını açıkladı.
Murat
KARATEKİN

bugüne forma desteği sağlayan
Kızılay Genel Başkanı Ekrem Kınık’a
teşekkür etti.
Genel Başkan Ekrem Kınık’a 18
numaralı forma hediye eden Zeynep
Ertal Altunkuyu, Çanakkale Zaferinin
simgelediği için 18 numaralı formayı
hediye ettiklerini söyledi.
Altunkuyu, “Kızılay Genel Başkanı
Sayın Kerem Kınık beyefendi
Kızılay Sorgun şubesini ziyaret etti.
Sorgun Engelliler Umut Spor kulübü
Tekerlekli Sandalye Basketbol
takımımız Sorgun şube başkanı
Ali Ateşer abimiz sayesinde iki

senedir Türk Kızılay Genç ve Türk
Kızılay gönüllülerin formalarıyla
sahalardaydık.
Güler yüzlü, insana değer
veren, mütevazi duruşuyla İyi ki
tanışma fırsatı bulduğum dediğim
Kerem Başkanıma mahiyetindeki
misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz.
Kerem Başkanım ve Ali Ateşer
başkanım, abim Allah sizlerin
sayılarını artırsın. İyi ki varsınız” dedi.
Kızılay Genel Başkanı Ekrem
Kınık, kulübe ekipman ve malzeme
desteği vereceklerini söyledi.
Murat KARATEKİN

