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Gimat yeni yüzü ile

göz kamaştırıyor
Yozgat’ta alışveriş sektörünün önde gelen marka ismi
Gimat Mağazalar Zinciri, yenilenmeye devam ediyor.

Özışık, 35 yıldır birlikte yaşadığı ve hamilik yaptığı Osman
Aldemir ve İsmail Aldemir ile kurdeleyi beraber kestiler.

Mağazalarında son dönemde ciddi
anlamda fiziki ve kurumsal yenilikler
gerçekleştiren Gimat’ın, Aşağı Nohutlu
Mahallesi’nde bulunan Vali Konağı Şubesi
açılışına davetiye gönderilmemesine
rağmen çok sayıda vatandaş katıldı. 4'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Yozgat’ta hayat buldu

KKTC PARKI VE KIBRIS ŞEHITLERI

HATIRA ORMANI AÇILDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı
ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı,
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir
Durmaz’ın da katıldığı törenle açıldı. 2'DE

MESUT KAYA’NIN

ACI GÜNÜ

BOZOK HEDEFLERiNE
iLERLiYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
2019 yılında Yozgat’a yaptığı ziyarette
‘Diş Hekimliği’ fakültesi sözü vermişti. O
2022
söz bugün hayat buldu ve Yozgat Bozok
yılında
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk 20 tane ünitle
öğrencileri eğitim öğretime başladı.
Diş tedavisine
başlayacak

YALNIZ BIRAKMADILAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nin ilk öğrencileri eğitim öğretime
‘merhaba’ dedi. Geleceğin diş hekimlerini
ilk derslerinde Yozgat Valisi Ziya Polat,
Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ
yalnız bırakmadı.

Başkentteki Yozgatlılar
Federasyonu Genel
Başkanı Mesut
Kaya’nın muhterem
annesi geçirdiği kalp
krizi sonucu vefat etti.
>>> 6. SAYFADA

GELECEĞİN HEKİMLERİ

6'DA

ÖDÜLLER SAHiPLERiNi BULDU
KEMAL KILIÇDAROĞLU

YOZGAT’A GELiYOR

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, 4 Kasım
Perşembe günü
Yozgat’a gelecek.
>>> 5. SAYFADA

ELLER SEMAYA AÇILDI
Yozgat Valisi Ziya
Polat, Mevlid Kandili
dolayısıyla Çapanoğlu
Büyük Cami'nde
düzenlenen programa
katıldı. Cami çıkışında

vatandaşların kandilini
kutlayan Vali Polat,
Mevlid Kandili'nin tüm
İslam alemine hayırlar
getirmesi temennisinde
bulundu. >>> 3'TE

Geleceğin diş hekimlerinin Yozgat Bozok
Üniversitesi’nde yetişecek olmasından onur ve
gurur duyduklarını anlatan Karadağ, “YÖK bize
güvenmişti. YÖK Üyesi Sefa Bey bu sene bize
öğrenci verebiliriz demişlerdi.
Biz o sözü yerine getirdiğimiz
için çok mutluyuz.
Biz başta eğitim öğretimde
olması gereken standardı
sağladık. Değerli bir dekanımızı
aramıza kattık. Bugün itibari
ile 41 tane öğrencimiz
buradalar. Ben
rektör olarak bizleri
tercih ettikleri için
öğrencilerimize
teşekkür ediyorum"
REKTÖR
AHMET KARADAĞ
diye konuştu. 3'TE

GÜNCEL
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Kimliğimiz Küçücük Bir Parmak Ucunda Saklı !

AHMET
SARGIN
Parmak izi, parmak ucundaki deride
çıkıntıların meydana
getirdiği desenlerden
oluşan ince çizgi ve
kıvrımları içeren şekillerdir.
Bu çıkıntılara hat
denir.
Parmaklarımızı dikkatlice incelediğimizde
parmak izlerinin birçok
hattın farklı şekillerde
bir araya gelmesiyle

oluştuğunu görürüz ve
bu hatlar insan yaşamı
boyunca değişmezler.
İşte parmak izlerinin değişmez özellikleri sayesinde kimlik
belirleme konusunda
kullanılması için güvenli materyal haline
getirir.
Herkes dokunduğu
eşya üzerinde parmak
izi bırakır.
Çünkü parmaktaki her çizgide küçük
delikler bulunur ve bu
deliklerin altında da
ter bezleri bulunmaktadır.
Parmak ucu bir
yüzeye bastırılırsa bu
deliklerden ter çıkar
parmak izini oluşturacak şekilde çizgi oluşur.
Parmak izi alacak

olan görevli üzerinde
izin bulunduğu yüzeye
özel pudra döker sonra fırçayla süpürür.
Fazlası giden tozun
kalanı parmak izini
görülür hale getirir.
Uzun zamandan
beri insanlar parmak
izlerinin değişik biçimlerde olduğunu
bilmektedir. Öyle ki
Çinliler parmak izinden
değişik amaçlar için
yararlanmışlardır.
İnsanın parmak izi
muhteşemdir.
Bugün bir şifre
olarak parmak iziyle
açılan bilgisayarlar ve
kapılar kullanılmaktadır.
Zira her insanın
parmak izi farklıdır.
Hattâ insanın her bir
parmağının izi diğerin-

den farklıdır.
Parmak izinin, âdeta bir seri veya tescil
numarası gibi her insan için ayrı ve husûsî
bir şeklinin olduğu,
19. asrın sonlarında
keşfedilmiş ve bilhassa emniyet ve hukukta
hüviyet tespiti için
kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde
“Daktiloskopi” denilen
ve parmak izlerini inceleyen bir ilim dalı
bulunmaktadır. İnsana bu husûsiyeti bahşeden Cenâb-ı Hak,
1400 sene evvel nâzil
ettiği Kur’ân âyetlerinde bu ilâhî hârikaya
dikkat çekmiştir.
Kıyâmet günü insan bedenini tekrar
diriltirken parmak uçlarını bile eski hâlinde

düzenleyeceğini haber
vermiştir. Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: “İnsan, kendisinin
kemiklerini bir araya
toplayamayacağımızı
mı sanır? Evet, Biz’im,
onun parmak uçlarını
bile aynen eski hâlinde
düzenlemeye gücümüz
yeter.” (el-Kıyâmet,
3-4) Ayette parmak
uçlarının vurgulanması, son derece hikmetlidir. Çünkü parmak
izindeki şekiller ve
detaylar, tamamen
kişiye özeldir. Şu an
dünya üzerinde yaşayan ve tarih boyunca
yaşamış olan tüm insanların parmak izleri
birbirinden farklıdır.
Dahası, aynı DNA
dizilimine sahip tek
yumurta ikizleri dahi

farklı parmak izine
sahiptirler.
Parmak izi doğumdan önce cenin üzerinde son şeklini alır ve
kalıcı yara olması dışında ömür boyu sabit
kalır. İşte bu nedenle
parmak izi, herkese
özel çok önemli bir
“kimlik kartı” sayılmakta ve parmak izi
bilimi ise insanlar tarafından bilinen tek
değişmez ve yanılmaz
kimlik tespit yöntemi
olarak kullanılmaktadır.
Ancak önemli olan,
parmak izinin özelliğinin ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru
keşfedilmiş olmasıdır.
Ondan önce, insanlar
parmak izini hiçbir
özelliği ve anlamı ol-

mayan çizgiler olarak
görmüştür. Fakat
Kuran’da, o dönemde kimsenin dikkatini
dahi çekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin
ancak çağımızda fark
edilen önemine dikkat
çekilmektedir.
Tıpkı parmak izi
gibi, insanların gözleri
de birbirinden farklıdır.
Allah'ın insana doğuştan verdiği bu kimlik
numarası, bir vatandaşlık no'su gibidir. Ve
böyle bir yaratmaya
kadir olan Allah, ancak
böyle bir mucizevi
sırra işaret edebilir.
Düşünebilen, akleden
insanlar için hayatta
Rabbimizin hikmet
dolu nice mucizeleri
vardı?

KKTC PARKI VE KIBRIS ŞEHITLERI

HATIRA ORMANI AÇILDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı, KKTC
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın da katıldığı törenle açıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs
Şehitleri Hatıra Ormanı, KKTC Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir
Durmaz’ın da katıldığı törenle açıldı. Altındağ
Belediyesi'nin ilçeye kısa sürede yeni parklar
ve ağaçlandırma alanları kazandıran Altındağ
Belediyesi, yeni bir parkı daha tamamladı.
Karapürçek Mahallesi'nde, 20 bin metrekare
büyüklüğündeki alana yapılan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı,
coşku dolu bir törenle açıldı.
“TARIHIMIZ BIR, KADERIMIZ BIR”
Türkiye Cumhuriyeti ile birlik vurgusu yapan
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bizim tarihimiz
bir, kaderimiz bir, geçmişimiz bir, gönlümüz bir
ve geleceğimiz de bir olacaktır. Biz her zaman
haykırıyoruz, biz 1571'ten beri Kıbrıs'ta Türklük
mücadelesi veriyoruz" diye konuştu
“498 KAHRAMANIN AZIZ HATIRASI
ALTINDAĞ’DA YAŞAYACAK”
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehadet
mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz
hatıralarının Ankara'da yaşayacak olmasından
duyduğunu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay “Kıbrıs Türk halkını zulümden
kurtararak özgürlük ve refaha kavuşması için
verilen mücadelede şehit verdiğimiz 498
kahramanımız için bu hatıra ormanında 498
fidan büyüyecek. Aziz şehitlerimizin hatıralarını
yaşatacak ve gazilerimizin cesaret timsali olacak
bu alanda dikilen fidanlar, Türkiye-KKTC dostluğu
gibi kök salarak ebedileşecektir” ifadelerine yer
verdi.
“MODERN BIR ALTINDAĞ INŞA EDILIYOR”
Altındağ'ın Gazi Başkent Ankara'nın güzel
ilçelerinden biri olduğu aktaran Oktay, Altındağ'ın
sahip olduğu potansiyelle Ankara'nın bağrındaki
Anadolu olduğunu söyledi. Altındağ'ın Ankara'nın

YOZGATLI POLiS

VEFAT ETTi

Sultangazi’de yıllık izine çıktığı sırada
kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 49
yaşındaki polis memuru Cafer Bütün son
yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet
Müdürlüğüne bağlı devriye ekibinde
görev yapan 49 yaşındaki 23 yıllık polis
memuru Cafer Bütün, dün geçtiği kalp krizi
sonucunda hayatını kaybetti.
Polis memuru için bugün öğle namazına
müteakip Sultangazi Merkez Camii'nde
bir tören düzenlendi. Cenaze namazını
Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz'ın

kıldırdığı törene, İlçe Emniyet Müdürü
Turan Çelik ve birlikte görev yaptığı çalışma
arkadaşları, Sultangazi Kaymakamı Uğur
Kalkar, eski Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, siyasi parti temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Polis memurunun Türk Bayrağı’na sarılı
cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere
cami avlusuna getirildiğince ailesi göz
yaşına boğuldu. Öğle namazına müteakiben
kılınan cenaze namazının ardından Cafer
Bütün’ün naaşı Yozgat ve Kırşehir’e
götürülecek. İHA

manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli'nin doğup
büyüdüğü, Cumhuriyet’in kurulduğu ve İstiklal
Marşı'nın yazıldığı milli iradenin sembol
ilçelerinden biri olduğunu belirten Oktay,
şunları dile getirdi: "Belediye Başkanımız
Asım Balcı ile gönül belediyeciliğinin en güzel
örneklerinin verildiği bir kente dönüşen Altındağ,
Başkent'te yerelden kalkınmaya güç katmaktadır.
Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz, tüm
illeriyle gelişip ilerlerken tüm ilçeleriyle başkent
Ankara'mız da, Altındağ da bu ilerlemeden payını
almaktadır. Altınşehir projesinden tarihi alanların
ihyasına; kentsel dönüşümle planlı ve modern
bir Altındağ inşa ediliyor. Meyve ormanları,
yenilenebilir enerji projeleri ve altın bahçe
alanı gibi yeşil projelerle Altındağ'ın çehresi
değişiyor. Yol çalışmaları, trafik düzenlemeleri
ve spor tesisi yatırımlarıyla alt yapı güçleniyor.
Cumhuriyet’in 100'üncü yılına ilerlerken inanıyorum
ki Başkentimizin bu güzel ilçesi potansiyelini en iyi
şekilde değerlendirerek bir çekim merkezi haline
gelecektir.”
“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”
Yaptığı konuşmada, Altındağ’ın her geçen gün
daha fazla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu
vurgulayan Belediye Başkanı Balcı, “Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra
Ormanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. TürkiyeKKTC gönül birlikteliğini yeni boyutlara taşımasını
ümit ediyorum. Parkımız burada oldukça, aziz
şehitlerimizin hatırası hep canlı kalacak. Allah tüm
şehitlerimizden razı olsun, kabirleri nur dolsun”
değerlendirmesinde bulundu. Açılış töreninin
ardından tüm protokol üyeleri hep birlikte hatıra
ormanını gezdi. Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
ile hatıra ormanına ağaç dikti. Ardından Kıbrıs
gazileriyle fotoğraf çektiren protokol üyeleri,
vatandaşlarla selamlaşmayı ve sohbet etmeyi de
ihmal etmedi. IHA
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Üniversitenin gülen yüzü…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Pandemi her yeri
olduğu gibi üniversiteleri de kuruttu.
Üniversiteden
bahtına düşeni en
başından bu tarafa
alamayan Yozgat’ın,
pandemi sürecinde

yine bizim tabirimizle eli kuru yerde
kaldı.
Öğrencisiz bir üniversite, sadece öğrencisiz bir üniversite demek mi?
Yozgat…
Kurumuş göl misali.
Dibi göründü adeta,
nefesi kesildi, çarşı pazar dört gözle
bekler olduk öğrencilerimizi.
Öğrencisiz Yozgat, Yozgat olmadı
kıymetli hemşerilerim.
Öğrenci kısmına
bir virgül koyalım

dün açılışı yapılan
Diş Hekimliği Fakültesi’ne bakalım.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüydü.
Havada kalmadı
ve yeni eğitim yılında Diş Hekimliği
Fakültesi’ni açtık.
Zor şartlarda;
ciddi tadilata ihtiyaç
duyan bir bina, Tıp
Fakültesi ayarında yatırıma ihtiyaç
duyan bir fakülte,
ekonomide tasarrufun vurduğu eğitim
sistemi.
Bu ahval içinde
eğitime başlayan bir

fakülte.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat’a sözü
bir anlamda gerçekleşmiş oldu.
İlk gün şehrin
yöneticileri üniversiteyi yalnız bırakmayarak ilk gün programına katıldılar.
Böylesine müstesna bir eğitim
kurumunun üniversite bünyesine
kazandırılmış olması
gerçekten önemli.
Fakat tek başına
önemini dile getirmek yetmiyor.
En başında ko-

nuştuğumuz öğrenci
bölümüne bakalım.
Öğrenci;
Emanetimiz,
Evlatlarımız, kardeşlerimiz,
Reklam yüzümüz,
Şehrimizin hareket mekanizması…
Onlara sahip çıkmak, onlara gözümüz gibi bakmak,
imkanlarını oluşturmak her Yozgatlı’nın
görevi.
Hal böyle iken
Yozgat’ta tıkanıyorlarsa,
Ulaşımdan yemeğe,
yurttan kiralık ev
ihtiyaçlarına öğren-

cilerin önü tıkanır,
Onları bir arada
tutan üniversite yapısı yeterli kapasite
ve refleksi gösteremez ise ne olur?
Misal,
Dün gazetemize
bir fotoğraf ulaştı.
Onlarca öğrenci kent
kart kuyruğunda.
Hayretler içinde
kaldım.
Üzüldüm, canım
sıkıldı, moralim
bozuldu. Çok basit
bir olayda biz bu
gençlere böylesine
bir durumu reva mı
gördük.
Misal ulaşım.

Yıllarca şehir merkezi ve kampus arası ulaşım problem
oldu. Son minvalde
kampus içi ringler
başta olmak üzere
kolaylıkların sağlanması noktasında
sözler verilmiş.
Bu süreçte takipçisi
olacağız.
Onlar bizim emanetimiz.
O emaneti korumak, gözetmek,
hayatlarını kolaylaştırmak tek başına
üniversitenin görevi
olmadı olamazda.
Bu görev hepimizin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Yozgat’ta hayat buldu

BOZOK HEDEFLERiNE
ELLER iLERLiYOR
SEMAYA AÇILDI

Yozgat Valisi Ziya Polat, Mevlid Kandili
dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Cami'nde
düzenlenen programa katıldı. Cami
çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan
Vali Polat, Mevlid Kandili'nin tüm İslam
alemine hayırlar getirmesi temennisinde
bulundu. Mevlid Kandili programında
İl Müftüsü Ali Gülden cemaate haftanın
teması olan ‘’Peygamberimiz ve Vefa
Toplumu’’ konusunda bilgiler verdi.
Gülden, “Milletimizin her ferdinin
yüreğinde var olan Peygamber sevgisini
pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik,
beraberlik ve kardeşlik duygularımızı
daha da canlandırmakla mümkün
olacaktır. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı
Kerim'de buyuruyor ki: "Andolsun, Allah'ın
Resülü’nde sizin için güzel bir örnek
vardır. Rabbimiz, işte bu ilahi fermanıyla
onu her alanda en güzel örneğimiz ve
rehberimiz ilan etmektedir. Amacımız bu
ilanını bütün kardeşlerimize hatırlatmaktır”
dedi.
İNSANLIK İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR
Gülden, diyanet İşleri Başkanlığı olarak
her sene Mevlid-i Nebi Haftası'nda pek
çok etkinlik yaptıklarını, toplumumuz ve
insanlık için önem arz eden bir konuyu
etraflıca ele aldıklarını ifade ederek,
"Bu bağlamda bu sene Mevlid-i Nebi
Haftamızın konusu "Peygamberimiz ve
Vefa Toplumu" olarak belirlenmiştir.
Yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan
vefa konusunu, Peygamber Efendimizin
örnekliğinde yeniden insanlığın
gündemine taşımaya çalışacağız”
şeklinde konuştu.
VEFA BORCU
İnsanın bir değerler sistemine sahip
olmasının onu yeryüzünde önemli ve
varlık aleminde üstün kılan yönü olduğuna
işaret eden Gülden, “Bu değerlerin en
önemlilerinden biri de hepimizin bildiği
gibi "vefa"dır. Vefa, her şeyden önce
Yüce Allah'a gönülden bağlılık, sadakat
ve itaattir. Hiçbir şeyi ortak koşmadan
muhabbet ve marifetle O'na yönelmek,
ibadet ve salih amellerle O'na yaklaşmaya
gayret etmektir. Vefa, imanla ve güzel
ahlakla bütünleşen bir haslettir. İnsanın,
Rabbine, kalbine, ailesine, çevresine,
değerlerine, varlık alemine karşı bir vefa
borcu vardır. Hakikate sadakat de adalete
riayet de vefanın gereğidir" ifadelerini
kullandı.
AHLAKİ BİR ERDEM
İl Müftüsü Ali Gülden, vefa kavramının
Kur'an-ı Kerim'de önemle üzerinde
durulan ahlaki bir erdem olduğunun
altını çizerek “Zaman, mekan, teknoloji
ne kadar değişirse değişsin insanlığın
gerçek ölçüsü olan değerler hiçbir zaman
değişmeyecektir” dedi. Eda DEMİREL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
2019 yılında Yozgat’a yaptığı ziyarette
‘Diş Hekimliği’ fakültesi sözü vermişti. O
2022
söz bugün hayat buldu ve Yozgat Bozok
yılında
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk 20 tane ünitle
öğrencileri eğitim öğretime başladı.
Diş tedavisine
başlayacak

Yozgat Bozok Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk
öğrencileri eğitim öğretime
‘merhaba’ dedi. Geleceğin diş
hekimlerini ilk derslerinde Yozgat
Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı
Celal Köse ve Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ yalnız bırakmadı.
HEDEFLERİMİZ VAR
Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
hedefleri olduğunu belirterek,
“Bugünümüzü Diş Hekimliği
Fakültesi öğrencilerimizle
yaşamak heyecanlı bir an. Biz
öğrencilerimizi çok özlemiştik.
4 ay önce kurulan fakültemizin
öğrencilerine kavuşması çok
önemliydi. Biz verilen sözü
çok büyük gayretlerle yerine
getirdik. Dekanımız ve 6 tane
öğretim üyemizle eğitim öğretimi
başlatıyorsak başta dekanımızın
bizi tercih etmesi çok önemli.
Kendisine teşekkür ediyorum.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
hedefleri ve idealleri var. Biz
Kararlılıkla başarıya sloganımızla
eğitim öğretimde sürekli
çıtayı yükselten akademiyada
kendisinden bahsettiren, bilimsel
çalışmalarda kendisinden söz
ettiren ve marka üniversite olmanın
gereklerini biz aldığımız bayraktan
itibaren önemli şekilde yapmaya
çalışıyoruz” dedi.
GELECEĞİN HEKİMLERİ
Geleceğin diş hekimlerinin
Yozgat Bozok Üniversitesi’nde
yetişecek olmasından onur

ve gurur duyduklarını anlatan
Karadağ, “YÖK bize güvenmişti.
YÖK Üyesi Sefa Bey bu sene bize
öğrenci verebiliriz demişlerdi.
Biz o sözü yerine getirdiğimiz
için çok mutluyuz. Biz başta
eğitim öğretimde olması gereken
standardı sağladık. Değerli bir
dekanımızı aramıza kattık. Bugün
itibari ile 41 tane öğrencimiz
buradalar. Ben rektör olarak bizleri
tercih ettikleri için öğrencilerimize
teşekkür ediyorum. Burası
Anadolu’nun tam merkezinde
Bozok Diyarı. Burada herhangi bir
sorunla insanız karşılaşabiliriz. Her
ne sorunla karşılaşırsanız bizim
kapımız, dekanımızın, Belediye
başkanımızın, valimizin kapısı
sonuna kadar açık. Biz istiyoruz
ki her hangi bir darılma ve başka
sorunlar olmasın. İşinize odaklanın.
Çok iyi hekimler olarak yetişin”
şeklinde konuştu.
İDDİALIYIZ
Karadağ, konuşmasını şöyle
sürdürdü; “Bizde çok iddialıyız.
5 sene sonra diş hekimleri olarak
DUS sınavına girdiğinizde Yozgat
Diş Hekimliği Fakültemizi niye
başarılara imza atmasın. Biz
o inanç ve kararlılıkla sizleri
yetiştirmenin hedeflerine
odaklandık. Alt yapımızı tamamen
yerine getirdik. Bu sene içerisinde
20 tane ünitimiz konuşlanacak.
2022 itibari ile 20 tane ünitle
Diş tedavisine başlayacağız.
Valimizi, Belediye Başkanımızın
ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Fuat Oktay’ın destekleriyle
inşallah eksiklerimizi kısa sürede

tamamlayıp ikinci bir araştırma
geliştirme faaliyetlerinin de
olduğu diş sağlığı merkezimizin
yanında inşallah diş hekimliği
fakültemizde bölgemize diş
sağlığı konusunda katkı sunmaya
başlayacak. Diş hekimliği
Fakültelerimizin gözbebeklerisiniz.
İlk öğrencilerisiniz. O açıdan yeni
öğretim yılının hayırlı olmasını
diliyorum.”
HUZUR ŞEHRİ
Yozgat’ın bir huzur ve güven
şehri olduğunu anlatan Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse,
“Yozgat’ımız tipik bir Anadolu
Türkmen Şehri. Güvenli, huzurlu,
insanlarının merhametli olduğu
bir şehir. Özellikle bu şehirde
sizleri ağırlamaktan mutlu
olacağız. Bu şehirde sizleri
ağırlarken anneniz, babanız gibi
olamayız ama onlar gibi olmak
içinde gayret edeceğimizi ifade
etmek istiyorum. Bir sıkıntınız,
bir ihtiyacınız olduğunda 7 gün
24 saat kapısını çalacağınız
bir belediyenin olduğunu da
unutmamanızı sizlerden istiyorum.
Bu açılışımızın da hayırlı olmasını
diliyorum. Bu 14’ncü fakültemiz.
Cumhurbaşkanımız Yozgat’a 3-4
yıl önceki ziyaretinde Yozgat’a diş
Fakültesi açılacağını müjdesini
verdi. O günden bugüne iş ve
işlemler devam etti. Rektörümüzün
ve dekanımızın sayesinde sizlerle
birlikteyiz. İnşallah öğretim yılınız
hayırlı olsun. Sağlıklı, sıhhatli
şekilde derslerini yapan ve diş
hekimliği diplomasını alarak sizleri
buralardan uğurlamayı da bizlere

nasip etsin diyorum” diye konuştu.
BİZLER YANINIZDAYIZ
Yozgat Valisi Ziya Polat da
her zaman öğrencilerin yanında
olduklarını belirterek, “14’üncü
fakültemizi ve bugün bismillah
diyen değerli kardeşlerimize
Yozgat’ımıza hoş geldiniz diyorum.
Yeni geldiniz. Anadolu’nun
bağrında olan yiğitler şehrine.
İkinci eviniz, buradaki büyükleriniz
de ikinci aileniz oldu. Yozgat’ta
yaşarken Yozgat’ı da yaşayın.
Turistik yerleri de gezin ve tanıyın.
Biz de sizlerin büyüğü ve aileniz
olarak kapımız da gönlümüzde
sizlere açık. Yeni eğitim öğretim
yılımızın hayırlı olmasını diliyorum.
Allah yardımcınız olsun. Bu bina
Tıp Fakültesi olarak kullanılmıştı.
Şimdi de Diş hekimliği Fakültesi
olarak hocamızın, dekanımızın ve
tüm ekiplerin gayretleriyle eğitim
öğretime yetiştirildi. Yeri güzel
bir bina. Binaları güzelleştiren
siz değerli kardeşlerimizsiniz.
Kazandığınız üniversitenizin
size, ailenize, devletimize ve
milletimize hayırlı olsun. Herhangi
bir sıkıntınızda dekanınız
burada, rektörünüz burada.
Bizlerde buradayız. Çalın kapıyı
girin. Yozgat’ta erkek ve kız
kardeşlerimizle ilgili barınma
sıkıntımız yok. Yurtlarımızı
hazırlamıştık. İnşallah yurtlarda da
sizleri ziyaret edip sofranıza konuk
olmak istiyoruz. Öğrencinin sofrası
bereketlidir. Az da olsa gönülden
verir. Tekrar hepinize ve hepimize
hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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Anılarla Mazideki Yozgat-85
Osman Paşa Efsanesi
İSMAİL
CENAN
Bugünkü makalemdede EMİR ÇİNİ ile
OSMANPAŞA hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.
EMİR ÇİNİ SULTAN
HAZRETLERİ , bir emir
üzere yanında İSFAHANLI HALİT PAŞA,
VEYSEL KARANI nin
torunu MEHMET ŞERAFETTİN ve İMAM
HÜSEYİN in torunu

SEKUNE hanımla beraber ANADOLU nun
fethi için şimdiki OSMANPAŞA kasabası
civarına gelir.
Onlar buralara
gelirken SEYİT BATTAL GAZİ de RUM-I
KAYSER hükümetinin
üzerine yürür. İkiside
gittikleri yerleri feth
etmeye başlarlar.
EMİR ÇİNİ şehit
olan askerlerini şehit
oldukları yere defneder. Kendiside öldüğü
zaman şimdiki türbesinin bulunduğu yere
defnedilmesini vasiyet
eder.
Fetih tamamlandıktan sonra, EMİR ÇİNİ

tekke kurarak mürid
yetiştirir. Gün geçtikte
ünü her tarafa yayılır.
Şeyhin ününü duyan
SİVAS VALİSİ OSMAN
PAŞA onu ziyaret
etmek için yola çıkar.
“ GELİN GÜLLÜ köyü
civarında çadır kurar.
ŞEYH e haber göndererek kendisini ziyaret
edeceğini, askerleri
için iaşe, atları içinde
arpa hazırlamasını
söyler.. şeyhte; “ peki
gelsinler der.” OSMAN
PAŞA bakarki türbe
ahşap bir yapı bir tarafta bir çinik arpa,
diğer tarafta da kaynayan küçük bir kazan
vardır.

Kendisi için hazırlık
yapılmadığını gören
paşa ;
“Hocam ben sana
askerlerimle beraber
geliyorum diye haber
göndermedim mi, niye
hazırlık yapmadınız?”
der.
ŞEYH ;
“PAŞAM buyrun
gelin “ der. Askerler
gelir o bir çinik arpadan atının torbasına
dolduran gider. Arpayı
bitiremezler.
Sıra askerlerin yemeğine gelir. Ufacık
kazandaki pilavıda o
kadar asker yer, yer
bitiremezler.
Durumu hayret-

le seyreden OSMAN
PAŞA , ŞEYH in yanında mürüd olarak kalmak ister.
ŞEYH de;
Git askerlerini teslim et, görevindende
istifa et gel “ der.
OSMAN PAŞA denileni yapar. ŞEYH
in yanına gelir. Uzun
zaman ŞEYH e mürüdlük eder. Bir gün
ŞEYH;
“Madem herşeyi
bırakıp burada kaldın
tekkeye senin adını
verelim “ der. Bundan sonra tekkeye ve
tekkenin kurulduğu
kasabaya OSMAN
PAŞA TEKKESİ denir.

Bugünkü anlatacaklarım bundan
ibaret olup, haftaya
başka bir makalede
buluşmak üzere yazımı YOZGAT DESTANI
şiiriyle bitiriyorum.
Hepinize selamlar saygılar, sevgiler.
YOZGAT DESTANI
Altaylardan gelir
uludur soyu
Pamir yaylasının
karıdır YOZGAT
Aslı OĞUZ ATA
BOZOKTUR boyu
Asildir, azizdir arıdır
YOZGAT
ALPASLAN la açılmıştır kapısı
Erenlerle biçilmiştir
tapusu

Yurt olalı bu temliğin hepisi
ANADOLU nun öz
şarıdır YOZGAT
DULKADİROĞLU
ndan bir kızılkoça
Önünde ALPEREN
yanında HOCA
Mülk etmiş bozkırı
bir uçtan uca
Çiçektir, kovandır
arıdır YOZGAT
Soğlukta çamlar
geçmiş hazıra
Piri fani avdet etmiş
huzura
Eğricede sütü sunmuş HIZIR a
Gönül ülkesinin
varıdır YOZGAT

GIMAT YENI YÜZÜ ILE
GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Mağazalarında son dönemde ciddi anlamda fiziki ve kurumsal yenilikler
gerçekleştiren Gimat’ın, Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan Vali Konağı Şubesi
açılışına davetiye gönderilmemesine rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.

Yozgat’ta
alışveriş sektörünün
önde gelen
marka ismi Gimat
Mağazalar Zinciri,
yenilenmeye
devam ediyor.
Mağazalarında
son dönemde

ciddi anlamda fiziki
ve kurumsal yenilikler
gerçekleştiren
Gimat’ın, Aşağı Nohutlu
Mahallesi’nde bulunan
Vali Konağı Şubesi
açılışına davetiye
gönderilmemesine
rağmen çok sayıda
vatandaş katıldı.
Yenilenen yüzü
ile konsepti ile
hizmete giren Gimat
Mağazası’nın açılışına
Gimat Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer
Özışık, eşi Cemile
Özışık, yönetim kurulu üyesi Furkan Özışık,
Bekir Tufan, Osman Aldemir, ve İsmail Aldemir
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
MODERN VE HER
CEBE UYGUN GİMAT
Pandemi nedeni ile davetiye
uygulanmamasına rağmen vatandaşın yoğun
katılımı ile açılan Gimat Mağazası, fiziki

değişikliğinin yanı sıra her cebe uygun fiyat
avantajları ile dikkat çekiyor. Neredeyse her
gün özel indirimler uygulanan Gimat’ta mağaza
açılışına özel indirimler de gerçekleşti.
AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI
Gimat Grubu Yönetim Kurulu Zafer Özışık’ı
bu anlamlı açılışta ailesi yalnız bırakmadı.
Özışık; “Gimat’ı büyütürken oğlum Furkan’ın
yanında olamadım, eşimin yanında olamadım.
Onlara bu zorlu süreçte her zaman yanımda ve
destekçi oldukları için teşekkür ediyorum. Allah
razı olsun” dedi.
YOZGAT HALKINA
MİNNET ORCUMUZ
Özışık, açılışta yaptığı konuşmasında;
“Gimat-3 Mağazamızı (Vali Konağı Şubemizi)
yenilemiş bulunuyoruz. Mağazamızda
değişiklikler yaptık, fiziki şartları daha
güzelleştirdik. Bizi buralara taşıyan Yozgat
halkına her zaman minnet borcum var. Bizi
buralara getiren Yozgat halkı bunu biliyoruz.
Yozgat halkı bize verdiği destekle Gimat’ı
büyütmüştür” dedi.
GİMAT YOZGAT’TA
BİR DENGEDİR

Gimat’ın gıda sektöründe bir denge
olduğunu vurgulayan İş İnsanı Zafer
Özışık, şöyle devam etti: “Şunu Yozgatlı
hemşerilerimizin iyi bilmesini istiyorum,
‘Gimat Yozgat’ta bir dengedir.’ Gimat olmasa
Yozgat halkı ucuza sebze ve meyve, kuru
gıda yiyemez. Üç harfliler bile fiyatlarını bize
göre ayarlamaktadır. Ben bize verdiğiniz
destekten ötürü Yozgat halkına teşekkür
ediyorum. Gimat’ları büyütmek için aileme
zaman ayıramadım. Şunu da Yozgat halkı
iyi bilsin. Yozgat dışında hiçbir yatırımımız
yok. Kazandığımızı kuruşuna kadar Yozgat’a
yatırıyoruz ve Yozgat halkı ile de mümkün
olduğunda paylaşıyoruz. Garibi gurabası,
fakiri fukarasına elimizden geldiğince
yetişmeye gayret ediyoruz. Ben sizlere en kalbi
şükranlarımı sunuyorum.”
Konuşmanın ardından Çapanoğlu Büyük
Cami İmam Hatibi Cemal Şahiner’in duasının
ardından Özışık açılış kurdelesini 35 yıldır
birlikte yaşadığı ve hamilik yaptığı Osman
Aldemir ve İsmail Aldemir ve vatandaşlarla
birlikte açılış kurdelesini kesti.
Tarık YILMAZ
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KEMAL KILIÇDAROĞLU

YOZGAT’A GELiYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Kasım
Perşembe günü Yozgat’a gelecek.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat’a gelmesi ile ilgili CHP
Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz ve İl Başkanı Abdullah Yaşar basın toplantısı ile
duyurdu.
CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Toplantının amacı
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat ziyareti
ile ilgili çalışma programımız var. Çalışma programı ile ilgili
açıklamaları Milletvekilimiz Ali Keven, Tokat Milletvekili
Kadim Durmaz açıklayacak” dedi.
YÖNETİME YOZGAT’TAN KATKI
Kılıçadroğlu’nun Yozgat’ı ve Yozgatlıları önemsediğini
dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu sık sık
uğradığı Anadolu’nun bu güzide ili konuk sever dostluğun iyi
örneklerini veren iyi günde ve zor günde kıymetli dost elini
uzatan Yozgat’a davet ettiler. Sayın Genel Başkanımız da
bu daveti kabul etti. İnşallah bir aksilik olmazsa programda
4 Kasım’da Yozgatlıların misafiri olacak. Bundan sonrası
ağırlayan ev sahibinedir ev sahibi o geleneksel Yozgat’ın
aldığı kadim kültüründe var olan bir misafiri ağırlama
onur etme ve Yozgat’ın var olan şanına şerefine onuruna
yeni bir sayfa açma noktasında rastladığımız her insanın
Yozgat’ta hazır olduğunu gördük. Bu çalışmada sayın Genel
Başkanımız ülkemizde seçim yok ama ülkemiz insanının
her daim aradığı birbiriyle hasım olmaktan öteye hısım
olmayı yakın olduğu noktaları akrabalığa dönüştürüp bu
ülkenin sorunlarına örnek ortak anlayışla çözüm bulma
noktasında Yozgat’ı ziyaret edecek. Ülkemizde tek başına
yöneten Ak Parti iktidarı ile yok edilen kamuda liyakati
ülkemizde olmazsa olmaz dediğimiz demokrasimizin
çok kıymetli dört kazanımından yasama yürütme yargı
ve dördüncü ayağı basının özgür olmadığı bir ülkeyi
normalleştirme adına Yozgat’ta da çok verimli çalışmaların
olacağı genel başkanımızın özelliği bu toplantılarda salonda
olduğunda her sorunun sorulduğu sonuçta da Yozgat’tan
alacağı kıymetli eleştiri öneri ve yol gösterici tüm bilgileri
de değerlendirerek ülkemiz yönetimine Yozgat’tan katkı
sunmayı hedeflemektedir. Yozgat deyince bir çok boyutunu
incelediğimiz zaman vakıf oluyoruz inanıyorum o gün
Yozgat’ın muhtarlarını Sivil Toplum örgütlerini kıymetli
yöneticileri meslek alanı çok değerli başkan ve yöneticileri
bunun dışında sosyal sorumluluk alanında Yozgat sevdalısı
olan güzel insanlar geçmişte bu kentte yaşamış belediye
başkanlığı yapmış il genel meclis üyeliği yapmış belediye
meclis üyeliği yapmış muhtarlık yapmış hala birikimini
Yozgat’a yatırıp onlarca işçi çalıştıran insanların görüşlerinin
hepsinin milimetrik olarak bizler tarafından not alıp bir
Yozgat belleği oluşturup inşallah sandık özümüze geldiğinde
ülkemiz insanları karar verip bizi bu ülkeyi yönetme yetkisi
verildiğinde bunların bir ötelendiğin değil bir bir takvime

bağlayıp çözülebileceğini sözünü de burudan veriyoruz
niyet ve muradımız sizlerin engin deneyiminden yararlanıp
Yozgat’ın geleceğine Anadolu’nun ortasında o güzel verimli
topraklarda insanların yoksullaştırılıp arayış gurbette değil
doğduğu topraklarda yeniden yönünü Yozgat’a dönmesini
yeniden üretimde tarımla hayvancılıkla bakliyat üretimi ile
barışıp Yozgat’ın hakkettiği noktaya taşıyacak bir çalışmanın
ilk ayağıdır yarın bu çalışmaya değerli milletvekilimizle
birlikte parlamentoda bir çok arkadaşımızla görüştük her
biride dalında uzman dinlediği zaman çok kıymetli bilgileri
de Yozgatlılara verecekler” şeklinde konuştu.
ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ
Yozgat Milletvekili Ali Keven de CHP iktidarının
yaklaştığını belirterek, “Bu toplantının amacı yaklaşan CHP
iktidarında Yozgat’ın zenginliklerinin bir program haline
getirilmemesi, bu zenginliklerin neler olduğunun saptanması
ile ilgilidir. Sayın il başkanımızla ben özellikle Genel
başkanımızı buraya getirmek için uğraştık. 4 Kasım itibari ile
bunun programı yapıldı. Çalışmamız bu programın formatına
ortaya çıkarılması ile ilgilidir. Kadim Bey ve benim dışında
Okan Gaytancıoğlu, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal,
Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Karaman Milletvekili İsmail
Atakan Ünver, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Trabzon
Milletvekili Ahmet Kaya ile birlikte Genel Başkanımızın
yapacağı Yozgat ziyaretinin formatının ilk atımını burada
atıyoruz. Sizinle buluşmamızın da tek amacı ve gündemi
de bu. Sizlerle zaman zaman birlikte oluyoruz. Yozgat
gerçekten uzun süre AKP iktidarında ihmal edilmiş bir il.
Yozgat’ın esnafı, işsizi, işçisi, emeklisi sıkıntı içerisinde. Bu
sıkıntı aslında Yozgat’a özgü değil tüm Türkiye’de yaşanıyor.
Biz CHP olarak yaklaşan iktidarımızla tüm bunların
raporlarını genel merkezimiz program haline getiriyor.
Onu çok iyi bilesiniz. Yozgat’ın zenginlikleri alabildiğince
fazla. Akdağ’ın salebi, çinkosu, turizmi, Aydıncık’ın ametist
taşı, Kazankaya kanyonu, Kadışehri’nin Kabalı Meyveciliği,
Boğazlıyan’ın Cavlak ve seracılığı, Çandır’ın gilebolu ve
hayvancılığı, Çayıralan’ın bal ve içme suyu, Sarıkaya’nın
nohut, mercimek ve termal turizmciliği var. Bu arada Roma
Hamamı çok önemli. Onu özellikle belirtmek istiyorum.
Sorgun’un Uranyum, Bor madenciliği ve termal turizmi ve
madencilik. Bunlar bizim önceliğimiz. Bunu herkes bilsin.
Yaklaşan CHP iktidarımızda bu önceliklerimizi mutlaka
hayata geçirip Yozgat’ın gelişmesine ve kalkınmasına
öncülük edeceğiz. Yozgat AKP iktidarına yaklaşık 20 yıl
kredi verdi. Bu krediyi bana göre önemli krediydi. Yüzde
70’lere dayanan siyasi destekti. Ama maalesef Yozgat’ta
iktidar olan AKP ve Milletvekilleri Ankara’da büyük önemli
yerlerde yer işgal etmesine rağmen Yozgat’a ciddi bir
bakış ve hizmet getirmediler. İddia ediyorum yaklaşan
CHP iktidarında bunu sağlayacağız. 4 Kasım’da genel
başkanımızın yapacağı Yozgat ziyaretine davet ediyorum”
ifadelerini kullandı. Kadir GÖRGÜLÜ

BASSAGLIGI

Başkentteki Yozgatlılar Federasyonu Genel
Başkanı Mesut Kaya’nın muhterem annesi

Hatice KAYA'nın

ABDULLAH YAŞAR,

CEVAP VERDi

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar,
Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer’in
Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı
açıklamalara cevap verdi. Yaşar,
açıklamasında şunları kaydetti; “AK
Parti İl Başkanı Sayın Yusuf Başer’in
Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
hakkında bazı ithamlarda
bulunmuşlar onlara kısaca bir
cevap vermek isterim. Sayın il
başkanımız Genel Başkanımıza
yönelik “Korkuyorsunuz, Sonunuz
geldi. Seçimleri kaybedeceğinizden
korkuyorsunuz. Son seçiminiz
olacak diyor. Arkasından askerimizi
polisimizi tehdit ediyorsun’ diyor.
Yine algı yapıyorsunuz yalan
söylüyorsunuz diyor. Millet sizi de
bu millete hizmet edeni de iyi biliyor
diyor. Seçimde kimin kazanıp kimin
kaybedeceğinin kararını yüce millet
verir. Eğer milletimiz seçimlerde
görev verilse başımızın üstüne
görev vermezse biz yurttaşlarımızın
vereceği karara saygılıyız. Seçim
kaybetmekten Cumhuriyet Halk
Partililer korkmaz üzülür tabiki seçim
kaybetmekten üzülür ama korkmaz.
Seçim kaybetmekten ancak seçimi
kaybedince hesap veremeyecekler
korkar. Cumhuriyet Halk Partisinin
dünyada en eski 4 partiden biri olan
ülkemizde de bir asırdır dimdik
ayakta duran Cumhuriyet Halk
Partisinin hiçbir veremeyeceği
hesabı seçimden hiçbir zaman
korkmamıştır korkmaz çünkü
Cumhuriyet Halk Partisi devlet
kuran Cumhuriyeti kuran bir partidir.
Dolayısıyla seçimden korkmayız.
Bürokratların memurları askerimizi
polisimizi tehdit ediyorsunuz diyorlar
sayın genel başkanımız kimseyi
tehdit etmiyor bir ana muhalefet
partisi sorumluluğu içerisinde
uyarıyor bürokrasiyi uyarıyor.
Türkiye’deki yapılan yanlışlara
sakın ola ki alet olmayın yasalara
kanunlara kurallara riayet edin
diyor buda çok haklı bir uyarıdır.
Askerimizi tehdit etmesi polisimizi
tehdit etmesi söz konusu olamaz
Cumhuriyet Halk Partisinin ilk genel
başkanı kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ebedi başkomutandır
edebi başkomutanımız Mustafa
Kemal Atatürk’ün askerine polisine

devletine Cumhuriyet Halk Partililer
saygı gösterir ama şahsa hizmet
eden aileye bir zümreye hizmet eden
bürokraside devlete görevlilerimiz
varsa tabiki onlarda hukuk içerisinde
varsa bir yanlış hesabını verirler.
Algı ve yalan üzerine gelince kimin
algı yaptığını kimin tehdit ettiğini
bizim yurttaşlarımızın hafızasında
herkes gayet iyi biliyor. Muhalefet
partisi genel başkanlarına saldırılar
yapılırken ana muhalefet partisi
genel başkanına linç girişiminde
bulunulurken daha neler olacak
neler diyenler Cumhuriyet Halk
Partisinin Genel Başkanı değil onun
için bizim tehdit bizim kültürümüzde
yoktur bizim kültürümüzde sevgi
vardır hoşgörü vardır aldığımız
devlet terbiyesi ve Cumhuriyet Halk
Partisi terbiyesi de bunu gerektirir.
Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz
biz devletine bağlı devletine
görev yapan her memurumuz her
bürokratımız her askerimiz her
polisimiz başımızın tacıdır. Genel
başkanımızın son seçimi olduğunu
iddia ediyorlar gideceksin diyorlar
eğer varsa böyle bir iddiaları
bizlerde diyoruz ki buyurun Hodri
meydan getirin sandığı yurttaşlarımız
versin kararını kim gidiyor kim
kalıyor görelim diyoruz. Cumhuriyet
halk partiler olarak hiçbir
porovakatif eylemlere gelmeyiz biz
yönetilemeyen ülkenin yönetimine
sorunlara tabiyiz onun için bu ülkeyi
yönetecek kadrolar Cumhuriyet Halk
partisinde mevcuttur o kadrolarda
Allahın izni ile yurttaşlarımızın
teveccühü ile gümbür gümbür
iş başına geliyor hiçbir kimsenin
telaşlanmasına gerek yok bu ülkede
kardeşçe yaşayacağımız kimsenin
giyiminde kuşamından inancından
dolayı ötekileştirilmeyen herkesin
bir arada yaşadığı yüzlerin güldüğü
bir ülkeyi bu çocuklarımızın
geleceğine bu ülkeyi hak ettiği
yere getirmek hepimizin birinci
vazifesidir. Cumhuriyet Halk
Partililer bu sorumluluk içerisinde
her zaman olmuşlardır olmaya da
devam edeceklerdir biz yolumuza
devam ediyoruz inşallah gelir sandık
önümüze bir an önce yurttaşlarımız
kararını verir bizde o karar saygı
duyarız.” Kadir GÖRGÜLÜ

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.

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

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

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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MESUT KAYA’NIN

ACI GÜNÜ
Başkentteki Yozgatlılar Federasyonu
Genel Başkanı Mesut Kaya’nın
muhterem annesi geçirdiği kalp krizi
sonucu vefat etti.
Mesut Kaya annesinin
vefatını sosyal medya
hesabından duyurdu.
Kaya, annesi Hatice
Kaya’nın kalp krizi
sonucu vefat ettiğini
bildirdi.
Merhume Hatice Kaya,
bu gün ikindi namazını
müteakip Molla Hüsrev
Camii’nde kılınan cenaze
namazının ardından
Kale Mahallesi Aile
Mezarlığına defnedildi.
Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak
merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı
diliyoruz.
Eda DEMİREL

ÖDÜLLER
SAHiPLERiNi BULDU

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu
ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema
Vakfı’nın öncülüğünde, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Türk
Dünyası Belediyeler Birliği desteği TRT
Avaz, Haliç Üniversitesi başta olmak üzere
Üniversiteler, Meslek Örgütleri proje
ortaklığı ile düzenlenen “6.Türk Dünyası
Belgesel Film Festivali’nin 15 Ekim 2021
Tarihinde Haliç Üniversitesi Konferans
salonunda düzenlenen Profesyonel ve
Öğrenci Belgesel Film Yarışmasında
ödül alan filmler belirlendi. 27- 28 Ekim
tarihlerinde Yozgat Bozok Üniversitesi’nde
ödül alan filmlerin gösterimi olacak.
9 ülke 9 Şehir 1 Festivali “Dünya Dili
Türkçe” sloganı ile profesyonel ve öğrenci
kategorisinde yarışan belgeseller ödüllerini
aldı.
6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali
Gala ve Ödül Töreni Türk Milletinin
kültürüne, sanatına, ilmine ömrünü
vermiş aramızdan ayrılan Prof. Dr. Nevzat
Yalçıntaş’a atfedildi. 6.Türk Dünyası Film
Festivali’nde ödül alan filmlerin afişlerinin
sergi açılışına Ünlü Sinema Sanatçısı ve
Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Gökhan,
Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer
Utlu ve Haliç Üniversitesi Mütevelli heyet
başkan yardımcısı Yusuf Enes Topsakal,
MHP MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel,
Türk Dünyasından sorumlu MHP İstanbul İl
başkan yardımcısı İsmail Akgöz ve davetliler
katıldı.
Sergi açılışından sonra Ödül törenine
geçildi. Türk Dünyası Gazeteciler
Federasyonu Genel Başkanı ve Türk
Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Demir’in
açılış konuşmasını yaptığı festivalde Haliç
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu da
bir konuşma yaptı. Konuşmacıların ortak
vurgusu 6. Türk Dünyası Belgesel Film
Festivali’nin hedefleri ve Türk Dünyası’na
kazandırdıklarıydı. Festivale sinemaya gönül
vermiş Türk Dünyası’ndan birçok yönetmen,
senarist, sinema emekçisi katıldı. Hem Türk
Dünyası’ndan hem de ülkemizden basın
yayın kuruluşlarının temsilcileri festivale
büyük ilgi gösterdi. Ödül töreni büyük
bir coşku ve heyecanla yapıldı. 2021 yılı
Yaşam Boyu Onur Ödülü Türk Sinemasının
Duayeni Usta Oyuncu Tamer Yiğit’e, Türk
Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Türk Sinemasının
efsanelerinden Serdar Gökhan tarafından
verildi.
Bu yıl 6. Türk Dünyası Belgesel Film

Festivali Gala ve Ödül Töreni Türk
Milletinin kültürüne, sanatına, ilmine
ömrünü vermiş aramızdan ayrılan Prof.
Dr. Nevzat Yalçıntaş’a atfedildi. Prof. Dr.
Nevzat Yalçıntaş Türk Dünyası Onur Ödülü,
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın oğlu Prof. Dr.
Murat Yalçıntaş ve torunu Mina Yalçıntaş
tarafından Özbekistanlı Yönetmen Karabaev
Muzaffar Mukhtarovich’in çektiği “Bestekar”
filmine verildi.
6. Türk Dünyası Belgesel Film
Festivali’ni Çamlık Gazetesi ve Çamlık TV’yi
temsilen Eğitimci-Yazar Murat Anar takip
etti.
Profesyonel Belgesel Film Yarışması
Jürisi ve Ödül Alan Filmler:
Jüri Başkanı; Ertuğrul Karslıoğlu /
Yönetmen
Jüri Üyeleri; Aysylu Hafizova / Senarist,
Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği
Üyesi
Daver Atabey / Yönetmen, Eğitmen, Fevzi
Kasap / Yakın Doğu Üniversitesi İletişim
Araştırmaları Merkezi Başkanı, Nazim
Hüseynov / Salname Belgesel Film Stüdyosu
Müdürü
Osman Emre / Yönetmen, TRT Avaz,
Satıbaldı Tekeeyev / Yönetmen, Senarist
Taalaybek Kullmendeyev / Yönetmen, O
“Ak İlbirs’’ Orta Asya Sinemacılar Birliği
Vilyura Isyandavletova / Yönetmen, Rusya
Federasyonu Sinemacılar Birliği Üyesi
Birincilik Ödülü; Sıradan Birkaç Gün
(Pınar Okan / Türkiye Ödülü Taktim Eden :
Serdar Gökhan
İkincilik Ödülü; Büyükbaba Theros'un
Bebekleri / Marina Karyagina / Çuvaşistan
– Takdim eden : BBP Genel Başkan

Yardımcısı S.Selim Şimşek
Üçüncülük Ödülü: Fatma Kayacı'nın
Bilinmeyen Hikayesi / Orhan Tekeoğlu
/ Türkiye – Takdim eden : Türk Dünyası
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç Dr.
Fahri Solak
Jüri Teşvik Ödülü
Biz / Orman Aliyev / Azərbaycan Taktim
Eden: Haliç Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Zafer Utlu
2-0 / Cihan Emre Zengin / Türkiye Taktim
Eden: Rektör Danışmanı Dr. Şahin Gürz
Türk Konseyi Modern İpek Yolu Turizm
Kuşağı Ödülü, Ekizler (Mohammad
Alimoradi / İran, Tabriz Taktim eden :MHP
MYK Üyesi, Gökhan Türkeş Öngel
Öğrenci Belgesel Film Yarışması Jürisi ve
Ödül Alan Filmler:
Jüri Başkanı: Prof. Dr. Şehriban
Allahverdiyava
Jüri Üyeleri: Alihan Erbaş / Yönetmen,
Asiya Baygojina / Kazakistan Jurgan Sanat
Akademisi
Batuhan Kalaycı / Yozgat Bozok
Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve
Medya Yapımcılığı Öğretim Görevlisi,
Burak Türten / Karabük Üniversitesi, Dauen
Dyussebayev / Kazakistan Alatau Aqparat
Basın Holdinginin Web-Editorlük Ofisi
Başkanı, Erkan Baysal / Yönetmen, TRT
Memduh Yağmur / Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi, Serkan Fundalar / Yakın Doğu
Üniversitesi, Stambulbek Mambetaliyev
/ Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi,
Kemal Aslan / Haliç Üniversitesi, Şehriban
Allahverdiyeva / Adıyaman üniversitesi
Öğretim Üyesi, Timur Yılmaz / Amasya
Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Yusif Quliyev
/ Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce
Sanat Üniversitesi, Zeyde Yalıner Örek /
Yakın Doğu Üniversitesi
Birincilik Ödülü; Bu da mı Gol Değil?
/ Feyzi Baran, Kamil Kahraman / Türkiye Takdim eden : Haliç Üniversitesi mütevelli
heyet başkan yardımcısı Yusuf Enes
Topsakal
İkincilik Ödülü; Başka Vatanımız Yok /
Bayram Küçük / Türkiye - Takdim eden :
TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca
Üçüncülük 1. Ödül; Meerman / Aikol
Nurlanbek Uulu / Kırgızistan
Nur / Abdulshakoor Adnan Alakkad
/ Türkiye -Takdim eden : Avkon Genel
Başkanı Şakir Gürel, Üçüncülük 2. Ödül;
Takdim eden : TRT Eski Genel Müdür
Mavini Dr. Zeynel Koç “6. Türk Dünyası
Belgesel Film Festivali” günün anısına
çekilen toplu fotoğraf çekimi ile sonaerdi.
Haber Merkezi

İbiş güven

tazeledi
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu'nun 7. Olağan Genel Kurulu
geniş katılımla gerçekleştirildi.
Ankara’da faaliyet gösteren
ve gerçekleştirdiği etkinliklerle
tanınan Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu’nun Başkanı Mesut İbiş, 7.
Olağan Genel Kurul’da güven tazeleyerek
yeniden başkan seçildi.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Başkanı Mesut İbiş,
federasyonun 2011 yılında 7 dernekle bir
araya gelerek kurulduğunu söyledi.
Ankara’da yaşayan Yozgatlılara nasıl
faydalı oluruz?
Düşüncesi ile yola çıktıklarını
dile getiren İbiş, yeni dönemde de
faaliyetlerine devam edeceklerini ifade
etti.
Olağan Genel Kurul’a katılın CHP
Yozgat Milletvekili Ali Keven de tekrar
başkan seçilen İbiş’e başarı diledi.
Eda DEMİREL

ÖĞRENCiLERLE BiR

ARAYA GELDiLER
İstanbul’da üniversite okuyan öğrenciler hafta
sonu ihtiyaç, başarı bursları ve tanışma toplantısı
için İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’nda kahvaltıda
bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında oluşturulan
komisyonlar, öğrencilerle teker teker tanışarak ihtiyaç,
görüş ve önerilerini dinledi. Yapılan organizasyon
hakkında bilgilendirme yapan İstanbul Yozgatlılar
Federasyonu Genel Başkanı H. Ahmet Yılmaz, her yıl
öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi. Yozgatlı
hayırseverler tarafından yaptırılan yurdun öğrencilerin
barınma sorununa çare olduğunu dile getiren Yılmaz,
“Hepimizin malumudur ki iki yıla yakın dönemdir
tüm dünyada yaşanan bir pandemi olayı ve bunun
bize yaşattığı sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi
İstanbul’da yurt ve ev bulma konusudur. Yıllar önce
bu ve benzeri şartları da öngörerek açmış olduğumuz
öğrenci yurdumuzda şükürler olsun ki Yozgatlı erkek
öğrencilerimiz sorun yaşamadılar. Bu konu Yozgat’tan
İstanbul’a okumaya gelen erkek öğrencilerimizi
teğet geçti diyebiliriz. Ancak bununla alakalı bir kız
yurdunun da olması gerektiğini bugünkü yaptığımız
görüşmeler neticesinde daha iyi benimsedik. Kısa
vadede yapabileceğimiz konuları da görüşme
şansı yakaladık. Oluşturduğumuz komisyonlarla
öğrencilerimizin beklenti ve görüşlerini ayrı ayrı
ve yüz yüze olarak değerlendirme şansı bulduk.
Bu anlamda bizlere başvuran yurdumuzda kalan
Yozgatlı öğrencilerimizin tamamına, bunun yanında
da Yozgat’tan İstanbul’a okumaya gelen şartları uyan
öğrencilerimiz ve üniversitesini kazanırken, halen
eğitimine devam edip bölümünde başarı gösteren
öğrencilerimize burs sağlayacağız. İstanbul gibi bir
metropolde daha önceki tecrübelerimize dayanarak
bizden sonra gelenlerin daha önceki dönemlerde
yaşanan zorluk ve yalnızlıkları yaşamamaları adına
da bugün burada toplanıp bir tanışma ve dayanışma
duruşu sergilemek istedik. Öğrencilerimize sadece
burs vermek demek onlara sahip çıktığımız anlamına
gelmez. Onları hayata kazandırmak adına okul dönemi
boyunca eğitimlerine destek ve staj gibi olanaklar
da sağlıyoruz. Mezuniyetleri sonrasında ise iş bulma
imkânı oluşturmaya çalışıyoruz. Dayanışma ve sahip
çıkmak bunu gerektirir. Bu manada oluşturduğumuz
kısa adı İYÜDER olan İstanbul Yozgatlı Üniversiteliler
Derneği’ni daha aktif hale getirme gayretindeyiz” dedi.
Haber Merkezi
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Hocam Prof. Dr. Şerafettin Turan

YAHYA
AKSOY
İnsanlık tarihinde
özel ve özgün bir yer
tutan öğretmenler,en
büyük saygı ve sevgiye layıktırlar. Eğitim
ve öğretimin temel
taşı öğretmenler,
halkımız ve öğrenciler tarafından saygı
ile karşılanırlar ve baş
tacı edilirler.
Üniversite eğitiminde büyük ilgisini ve
sevgisini gördüğüm
hocam Prof.Dr. Şerafettin Turan'ı 16
EKİM 2015 günü bütün sevenleri ile birlikte büyük bir acı ve
üzüntü içerisinde son
yolculuğuna uğurlarken , onun unutulmaz
onurlu ve saygın duruşunu gönlümüzde
hissettik.

Tüm öğretmenler
saygın ve seçkindir.
Bazıları öğrencilerinde
derin etkiler yaratarak unutulmaz izler
bırakırlar. Şerafettin
Turan hocamın bende
bıraktığı gibi. Okul ve
meslek yaşamımda ,
onun aydınlık ve onurlu çizgisi hep önderim
oldu. Her geçen gün
artan derin bir saygı
ve sevgi ile onu hatırladım. Ailece gönülden aynı duyguları
taşıdık ve hep taşıyacağız.
Üniversite yıllarında gerçek tarih
bilgisini bize aktaran
hocamızın durmadan
ve yılmadan çalışma
anlayışını meslek ve
özel hayatımızda
öğrencileri olarak hep
rehber edindik. Türkiye Cumhuriyeti tarihini
ve Türk kültür tarihini
yıllardır bütün öğrenciler onun eserlerinden
okudular,okuyacaklar,
öğrendiler ve uyguladılar.
Büyük önden Mus-

tafa Kemal Atatürk'ün
dil devrimini, ruhuyla,
özüyle ve tam anlamıyla benimseyerek
bugünlere taşıyan
ve gelecekte neler
yapılması gerektiği
konusunda örnek
hizmetleri sunan bir
dil atası,ustası ve aydınlatanı olarak ölümsüzlüğe ulaşan hocam
Şerafettin Turan, Atatürk'ün kurduğu Dil
Kurumu'nun ve daha
sonra Dil Derneği'nin
başkanlıklarında bulunmuş ve "ONURSAL
BAŞKANI" olmuştur..
Pek çok ödülü yanında,Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri
Federasyonu tarafından ödül verilmiştir.
En büyük ödülü, kültür-Dil ve tarih alanında halkın gönlünde
unutulmaz saygın yerini alırken, bilim tarihinin unutulmaz altın
sayfalarında yerini
alması olmıuştur.
“Köln, 15 Ekim
2021
Prof. Dr. ŞERAFET-

TİN TURAN'ı SAYGIYLA ANIYORUZ
Bugün, Dil, Tarih ve
Kültür alanında ülkemize ve ulusumuza
pek değerli eserler kazandırmış olan, saygın
ve soylu büyüğümüz
Prof. Dr. ŞERAFETTİN TURAN'ın
bedenen aramızdan
ayrılışının
6. yıl dönümü.
Kendisinin manevî
huzurunda saygıyla ve
minnetle eğiliyoruz.
Işıklar içinde uyu
sevgili Hocam…”
Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü
Düşünce Dernekleri
Federasyonu
Genel Başkanı
NOT: 2006 yılında Değerli Hocamıza
«ATATÜRKÇÜ AYDINLANMA ÖDÜLÜ»sun-

duk.
DTCF Dekanlığı yapmış ve Kültür
Bakanlığı Müsteşarı
olarak unutulmaz
hizmetlere imza atmıştır.Üniversite yıllarında hocam olarak ve
Kültür Bakanlığı'nda
müsteşarım olarak
heyecanla ve hevesle
birlikte olmanın verdiği onuru taşımaktayım.
Varlığı hep güvencem olmuştur.
Rahmetli Ahmet
Taner Kışlalı'nın Kültür
Bakanı olduğu zaman
Prof.Dr.Şerafettin Turan Bakanlık Müsteşarı olarak görev almış
ve kültür alanında
örnek hizmetleriyle
atılım gerçekleştirmiştir.
İlk kez 29 EKİM
1979 ''da Varlık Yayınları ile uzun yıllar
kültür hayatımıza üstün ve verimli hizmetlerde bulunan Yaşar
Nabi Nâyır' a verilen
"Kültür Büyük Ödülü"
Kültür Bakanı Kışlalı

ve Kültür Bakanlığı
Müsteşarı Şerafettin
Turan sayesinde olmuştur.
Hocam Prof.Dr. Şerafettin Turan'ın Eğitim, tarih, kültür ve dil
alanlarında üstün ve
örnek bir bilim adamı ve yönetici olarak
yaptığı hizmetler makalelere değil ciltler
dolusu kitaplara sığmayacak denli kalıcı,
etkili ve seçkindir.
İkinci basımı okuyucuya sunulan " SiAn'dan Tiran'a TARİHİ
İPEK YOLU" kitabımın
önsözünü yazan değerli hocam Prof.Dr.
Şerafettin Turan şöyle
demiştir:
"Yahya Aksoy, yerkürenin en eski ve en
önemli karayolu olan
İpek Yolu'nda okuyucuya kültürel bir
yolculuk sunuyor. Kırk
yıl önce çalışkan bir
öğrenci olarak tanıdığım ve daha sonradan
üstlendiği görevlerde
başarılarına ve olayları
sunuştaki becerisine

yakından tanık olduğum Aksoy'un yazdıklarının okuyucuyu
saracağına eminim."
Aziz hocam, önder
ve örnek olarak sen
bizim gönlümüzü,
benliğimizi , kişiliğimizi sardın ve yücelttin.
Yolumuzu hep aydınlattın. Öğrencilerin
,öğretmenler, bilim
dünyası, dil aydınları ve halkımız hiçbir
zaman seni unutmayacaktır.Ruhun şâd
olsun.
Atatürk'ün kurduğu T.C. nin yetiştirdiği
seçkin, saygın, örnek
ve önder bilim adamı,
ADD ve DİL Derneği’nin kurucusu Prof.
Dr. Şerafettin Turan,
yazdığı kitaplar, yetiştirdiği öğrenciler
ile dil, tarih ve kültür
devrimcisi olarak uygulama alanına koyduğu eşsiz hizmetleri ile
bilim tarihinde, hayatımızda ve gönüllerde
sonsuza dek yaşayacaktır. Rahmet, şükran
ve özlemle anıyoruz.

ŞEFAATLI, ÖĞRENCILERE HAZIR
Şefaatli Belediyesi, ilçede
üniversite eğitimi alacak olan
öğrenciler için yurtları hazırladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca, “Belediyemize ait erkek
ve kız öğrenci misafirhanelerimizi,
İlçemize üniversite eğitimi için
gelecek olan öğrencilerimiz için
hazır hale getirdik. Çok değerli
öğrencilerimizin her zaman
yanında olmaya devam ediyoruz.
Hepsine yeni eğitim ve öğretim
yılında üstün başarılar dilerim”
ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Başkan Karaca, yine ilçedeki

çalışmalarını sürdürdüklerini
belirterek, “İlçemizin bir çok
noktasında yol ve kaldırım
çalışmalarına devam ediyoruz.
Şefaatli Belediyesi ekiplerimiz
aralıksız bir şekilde çalışıyor.
Kar yağana kadar yol yapmaya
devam edeceğiz. Bu zamana
kadar 30 bin metre kilit parke
yol yapıldı. Kilit parke yol
yapımına devam edeceğiz 60 bini
bulacağını düşünüyoruz. Bunlar
bizim ölçeğimizde çok yüksek
rakamlar. Yani totalde 2 milyon
bedelli yol yapmış olacağız. Satıh
kaplamalarımıza devam ediyoruz”
şeklinde konuştu. Eda DEMİREL

GENÇLER GiRŞiMCiLiĞi ÖĞRENiYOR
Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen,
Sorgun Gençlik Merkezi iş birliğinde yürütülen “Genç
Değişim, Genç Gelişim” kapsamında "Girişimcilik ve
Değer Yaratma Stratejileri Eğitimi" 16-17 Ekim 2021
tarihlerinde düzenlendi.
Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil
Uğuz, Girişimcilik ve Değer Yaratma Stratejileri Eğitimi
ile, gençlere temel girişimcilik becerilerini kazandırmak
ve geleneksel rekabetin ötesine geçerek daha yaratıcı bir
iş yönetimi modeli sunmayı amaçladıklarını söyledi.
BİLGİLENDİRME YAPILDI
Eğitim ile ilgili bilgi veren Uğuz, “Eğitimde,
Girişimcilik kavramı, Girişimci olmayı etkileyen faktörler,
Başarılı Girişimcilerin ortak özellikleri, Girişimcinin
sahip olması gereken özellikler, Girişimcinin iş kurma
sürecindeki temel adımları, Başarılı bir iş fikri belirlemek,
Uygulamalı İş Planı geliştirme konuları ele alındı.
Ayrıca KOSGEB ve TKDK uzmanları genç girişimcilere
girişimcilik alanında sunulan fırsatlar hakkında

bilgilendirme yaptı” dedi.
DENEYİM KAZANDILAR
Uğuz, verilen eğitimlerle gençlerin girişimciliği
öğrendiğini belirterek, “Bu eğitim ile gençler, interaktif
yöntemlerle önce keşfederek sonra eylemlerde
bulunarak girişimciliği öğrendi.
Profesyonel ve kişisel anlamda yaratıcı düşünme,
fırsatlardan yararlanma, takımla birlikte çalışma ve
karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme becerileri
gelişerek girişimler konusunda özgüven kazandı.
Ayrıca, simülasyonlarla hakiki bir üretici, alıcı ve tüketici
gibi roller üstlenerek çeşitli senaryolarla deneyim
kazandılar. Gençler eğitimin sonunda gerçekçi bir iş
planı hazırladılar. KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa
Işık’a, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker’e, TKDK
Uzmanı İbrahim Bey'e, KOSGEB Uzmanı Mustafa
Bey'e, Eğitmenimiz Kadir Bey'e ve tüm katılımcılarımıza
katkılarından dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini
kullandı.
Eda DEMIREL
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19 EKİM 2021 SALI

FİYATI: 1.00 TL

HAKEMLER SAHAYA
INIYOR
19 EKİM 2021 SALI
Yozgat 1. Amatör kümede görev yapacak
olan hakemler 2021-2022 sezonun hazırlıklarına
bugün başlayacak.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve
Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi ile İl
Hakem Kurulu yeni sezon için Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğüne saha başvurusu yaptı.
İl Müdürlüğü hakemlere antrenman için Rıza

GALiBiYET

Kayaalp Kapalı
Spor salonunu tahsis etti.
Hakemler, Salı ve Perşembe günü 18:00’da
Rıza Kayaalp spor salonunda antrenman
yapabilecekler.
Hakemlerin ilk antrenmanını bugün saat
18:00’da Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda
gerçekleştirecek. Murat KARATEKİN

YOZGATSPOR 1959 FK

TRANSFER YAPTI
Bölgesel Amatör Lig
de mücadele edecek olan
temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK transfer yaptı.
Kırmızı-siyahlı takım
anlaşmaya vardığı iki
oyuncuyu kadrosuna kattı.
Yozgatspor 1959 FK,
sağ bek Ahmet Kılıçarslan,
Orta saha oyuncusu Onur
Dursun’u kadrosuna kattı.
Sağ Bek oyuncusu
Ahmet Kılıçarslan son olarak
Diyarbakırspor forması
giyerken, orta saha oyuncusu
Onur Dursun ise son olarak

Sultanbeyli Belediyespor
forması giyiyordu.
BUGÜN TOPLANACAK
Öte yandan Yozgatspor
1959 FK’da izin bugün
bitiyor.
Kırmızı-siyahlı takım
bugün toplanarak yeni sezon
hazırlıklarına kaldığı yerden
devam edecek.
Yozgatspor 1959 FK’da
Teknik Direktör Feridun
Dündar, Sincan Belediyespor
maçı sonrasında
oyuncularına izin vermişti.
Murat KARATEKİN

SERiSiNi
EFELER LİGİ
PUAN DURUMU
TAKIM
O G M P A V
1. Arkasspor
2. Fenerbahçe
3. Sorgun BLD
4. Halkbank
5. Bursa BBS
6. Ziraat Bankkart
7. Kızıltepespor
8. Galatasaray
9. Spor Toto
10. Altekma
11. Tokat BLD.
12. Cizre BLD.
13. Solhanspor
14. Afyon Bld.

3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2

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

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

9
9
9
6
6
6
5
3
3
2
1
0
0
0

9
9
9
6
6
6
6
3
5
4
2
1
0
0

0
0
4
2
5
5
2
3
6
9
9
9
9
6

TOPLU SONUÇLAR
Spor Toto-Cizre BLD 3-0
Ziraat Bankkart-Bursa BBS 3-1
Solhanspor-Arkasspor 0-3
Altekma-Sorgun BLD. 2-3
Tokat BLD.-Fenerbahçe 0-3

HAFTANIN MAÇLARI
Cizre Bld-Afyon Bld
Halkbank-Tokat Bld
Bursa BBS-Spor Toto
Fenerbahçe-Solhanspor
Arkasspor-Altekma
Kızıltepespor-Ziraat Bankkart
Sorgun Bld-Galatasaray

SÜRDÜRDÜ
Axa Sigorta Efeler Liginde mücadele
eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor,
ligin üçüncü haftasında Altekma’ya
konuk oldu. Sarı-siyahlı takım İzmir
deplasmanından üç puanla döndü.

Ligin ilk üç haftasında üçte
üç yapan Sorgun Belediyespor,
rakibini 5 set süren mücadelenin
ardından 26-24, 25-20, 18-25, 2125, 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup
etti. Sorgun Belediyespor'dan
Roman Danilov 26 sayı il en
skorer isim olurken, Poluian
Tymofii 18, Hakan Polat 8, Melih
Özdemir 7 sayı ile oynadı. İzmir
ekibi Altekma'da ise Jose Weber
18, Hugo Hamacher 178, Emre
Tayaz 11, Ertuğrul Metin 10 sayı

bulsa da galibiyet için yeterli
olmadı.
ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ
Öte yanda Sorgun
Belediyespor, aldığı bu
galibiyetle puanına 7’ye yükseltti.
Sarı-siyahlı takım ligin üçüncü
haftasını üçüncü sırada kapattı.
Voleybolun köklü kulüplerini
gerisinde bırakan Sorgun
Belediyespor, bu sezon lige iyi
bir başlangıç yaptı.
Murat KARATEKİN

KÖTÜ GiDiŞE
DUR DiYEMEDi
Yozgatspor Masterler
Derneği ligin ikinci
haftasında Niğde 51
Masterlerı konuk etti.
Kırmızı-siyahlı takım Niğde
ekibine 5-3 mağlup oldu.
Ligde geride kalan iki
haftada puan toplayamayan
Yozgatspor Masterler
Derneği, kötü gidişe dur
diyemedi.
Yozgatspor Masterler
Derneği Başkanı Feridun
Karakoç, kötü gidişe dur
diyemediklerini söyledi.

Karakoç, "Maçın
çoğunluğunda baskın
oynadık. Kontra ataklardan
gol yedik. İkinci yarıda
baskımızı daha da çok
arttırdık. Ama şansızlığımızı
bir türlü aşamadık.
Yaptığı atakların bir
çoğunu değerlendiremedi.
Üstün oynamasına rağmen
skorun önüne geçemedik.
Üst düzey bir maç oldu.
Misafir takımımızı tebrik
ediyor, başarılar diliyoruz"
dedi. Murat KARATEKIN

