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CAMiLER

Türkmen şairi
Yozgat’ta da andık

ÇiÇEK AÇACAK

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yaz Kur’an Kurslarının 27 Haziran Pazartesi

günü başlayacağını 26 Ağustos tarihinde sona ereceğini söyledi.
DUYURULARIMIZI YAPTIK
Geçen hafta itibari ile duyuruların yapıldığını
belirten Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden,
“Vatandaşlarımıza duyurularımızı yaptık. ‘Haydi
Koş Gel Camiye, Camiler Seninle Güzel’
sloganı ile çocuklarımızı camilerimize davet
ettik. Bu çerçeve içerisinde kayıt dönemimiz
4 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bu
süreç içerisinde kayıt olan çocuklarımız 26
Ağustos tarihine kadar da 3 ayrı kategori olan
4-6 yaş, 11-22 yaş ve 22 yaş altı şeklinde 3 farklı
kategoride öğrencileri bir araya getirerek Yaz
Kur’an Kursları sürdürülecek” dedi.

Türk ve İslam Birliğinin önemli
savunucularından, Türkmenistanlı
şair Mahtumkulu Firakı, doğumunun
298. yıl dönümünde Yozgat'ta
düzenlenen törenle anıldı. Türkmen
şair Mahtumkulu Firaki'nin
heykelinin bulunduğu Kentpark'ta
düzenlenen tören Türkmenistan
Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başladı. 4'TE

KIZ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLACAK

ERKEKTE MODA

HASAT ÖNCESi
İSTIŞARE TOPLANTISI
Yozgat’ta 13 ilçenin Ziraat Odası
Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve
Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı
Eyyüp Elmalı başkanlığında
Sorgun’da bir araya geldi. Toprak
Mahsulleri Ofisi Yozgat Baş
Müdürü Hasan Öztürk’ün de katılım

MODA FİYAKA
Moda Fiyaka sahibi stilist Deniz Ahmet Şahin Çamlık TV
ekranlarında her hafta izleyicisi ile buluşan Fiyakalı Moda
programında bu hafta pileli pantolonlar hakkında bilgi verdi. Pileli
pantolonların tekrar gündeme gelmeye başladığını dile getiren
Şahin, “Bu senenin modası yaz renkleri beyaz renk. Eskiden pileli
pantolonlar kullanılıyordu fakat daha bol bir kesimi vardı. Şimdi
tekrar pileli pantolonlar tekrar gündeme geldi. Ve daha fit bir
kalıpla gündeme geldi” şeklinde konuştu. >>> 3. Sayfada

gösterdiği toplantıda hasat öncesi
yapılması gerekenler konuşuldu.
Ziraat Odaları Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni
Ziraat Odası Başkanı Eyyüp
Elmalı, hasat öncesinde yapılması
gerekenleri konuştuklarını dile
getirdi. >>> 2. Sayfada

TSM BAHAR YILI

ALTIN KONSERI PAZAR GÜNÜ
Yozgat Belediyesi
bünyesinde
faaliyetlerini
sürdüren Türk
sanat Müziği
Korosu bu yıl ikinci
konserini verecek.
> 3'TE

ALIMIN ÖLÜMÜ ALEMIN

ÖLÜMÜ GIBIDIR

BAY ÇAMLIK

İsmailağa cemaati lideri
Mahmut Ustaosmanoğlu,
dün gece 93 yaşında tedavi
gördüğü hastanede yaşamını
yitirdi. İsmailağa Camii İlim ve
Hizmet
Vakfının sosyal medya
hesabından yapılan
açıklamada, "Sevgili şeyhimiz
Mahmut Efendi Hazretlerimiz
Hakk'a yürümüş ahirete irtihal
etmiştir" dedi. >>> 2'DE

4 saymasını bilen
herkes bu işe
gönül vermiş

‘HADiSELERiN
DiLi’ ÇIKIYOR
Yozgat’ın yetiştirdiği önemli
kalemlerinden ve gazetemiz köşe
yazarlarından Akif Reçber’in, 5.
Kitabı “Hadiselerin
Dili” yakın
zamanda
raflardaki
yerini alacak.
>> 7'DE

Gülden, “Kamp Programının bu sene kız
öğrencilere yönelik olacak. Onun gerekçesi
de kamp programı yatılı olması dolayısıyla
erkek kuran kursumuz yatılı hafızlarımızı
ağırlayabilecek bir kapasite olduğu için
dışarıdan yeni öğrenci alıp kamp olarak
onlara eğitim vermeye müsait olmadığından
kız öğrencilerimize yönelik İmran Yatılı Kız
Kuran Kursunda bir aylık bir kamp uygulaması
gerçekleştireceğiz. Bu kampımızda değerler
eğitimi, Kur’an eğitimi, dini bilgiler ve sosyal
etkinlikler şeklinde program hazırladık.
Beklentimiz üzerinde ilgi ve alakanın da
olduğunu gördük. İnşallah yavrularımıza
belirlenen takvim içerisinde kampımızı
gerçekleştireceğiz” dedi. >>> 3'TE

OKTAY AILESININ MUTLU GÜNÜ

EVLILIK YOLUNDA ILK ADIMI ATTILAR
Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü
personellerinden İbrahim Oktay'ın kızı Beyzanur
Oktay evlilik yolunda ilk adımını attı. > 6'DA

RIZA KAYAALP'TEN

ALTIN MADALYA!
8'DE

Emmi: Rüzgar ne yönden eserse, esintiyi ardına alan mı yoksa esintiye göğsünü
geren mi?
Amacımız ortaya kahraman çıkarmak
değil amma her yöne döne döne dönme
dolaba dönen, çizgisiz çizgi film kahramanlarına iki çift laf etmektir. Bakın bu yana,
ağırlık kilo ile ölçülür, eline metre alıp dolaşanlar sözüm size, ölçülen sadece boyunuz
olur velhasıl boyunuzun ölçüsünü alır, silinir
gidersiniz. Siz gitmeye gidersiniz, memleket kaybettiğine yanayım derken yangın
yerine döner.
Hakkınız yok daha fazla hırpalamayın ve
hırpalamak için sıra beklemeyin. O kadar
kolay olmuş ki sıra yazmak, 4 saymasını bilen herkes bugünlerde bu işe gönül vermiş.
Az buçuk mesainizi hayra ayırsanız da gücünüz kuvvetiniz, kağıdınız kaleminiz, nefesiniz yeterken doğru türkü çağırsanız.
4’ün üstüne toplayınca sanırım 14’lü bir
değişimin kapı gıcırtısı geliyor gibi. Hayırlı
olan baş tacıdır her dem efendim......

GÜNCEL
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İnsan Rızkını Aradığı Gibi Rızık da Sahibini Arar
Çalışma hayatının bir ahlaki kuralı vardır. İslam’ın iş ve
ticaret ahlakının temel kuralı
doğruluk, dürüstlüktür; helal
ve haram duyarlılığıdır.
Emeğe ve alın terine saygı
duymak gerekir.
İnsan haysiyetini ve kamu
hukukunu korumak, can güvenliğini tehlikeye atmamaktır. Bu alanda yapılan çalışmanın meşru ve helal yollardan
sağlanmış olması esastır.
İş ve ticaret hayatın bize
yüklediği sorumluluklar: Yapılan işi sağlam ve dürüst
yapmak, hileye hurdaya kaçmamak ve savsaklamamaktır.
Kişi hakkına ve Allah’ın rızasına saygı göstermektir.
İşini sağlam ve güzel yapan kazanır.
Dürüst çalışan insanlara yarayışlı ve kaliteli mal üretir.
Çalışan işçi de çalıştığı yeri,
eşya ve malzemeleri kendi
malı gibi korur ve esirger.

Devlet millet malı da böyledir: devlet malının korunması
konusunda daha hassasiyetli
davranamamız gerekiyor.
İnsan olarak hangi görevde
olursak olalım; İslam’ın iş ve
ticaret ahlakını göz önünde
bulundurarak, helal kazanç
sağlamak için gayret sarfetmek zorundayız.
İnsanların hak ve hukukuna
saygı duymak ve adaletten ayrılmamak da asli görevimizdir.
Kazanalım da helal haram
fark etmez diye düşünür, helal
haram hassasiyetine riayet
ermezsek kazancımızda haram
yediğimiz içirdiğimiz de haram
olur. Ömrümüzü de boşa beyhude tüketmiş oluruz. Elbette bunun da bir sorumluluğu
vardır.
İnsan, Allah-ü Teala’nın
emrettiği için çalışır, rızkını
helal yoldan ararsa, ezelde
belli olan rızkına kavuşur.
Bu rızık, ona bereketli olur.

Bu çalışması için de
sevap kazanır.
Eğer, rızkını Allahü teâlânın yasak ettiği yerlerde
ararsa, yine ezelde
ayrılmış olan o belli
rızka kavuşur Fakat,
bu rızık ona hayırsız, bereketsiz olur.
Rızkına kavuşmak için kazandığı
günahlar da, onu
felaketlere götürür.
İnsan, rızkını
aradığı gibi, rızk da,
sahibini arar.
Çoğu fakirler vardır ki, zenginlerden daha iyi, daha mutlu
yaşarlar.
Allahü teâlâ kendisinden
korkanlara, dinine sarılanlara, ummadıkları yerden rızk
gönderir. Allahü teâlâ, insanları yaratırken, ömürleri gibi,
rızklarını da takdir etmiştir.
İnsanın da rızkını kazan-

ma peşinde koşması
gerekir. Kazandığı
ve kazanacağı rızık
da mutlak helal rızık
olmalıdır.
İslam, bizlere helal
ve meşru yollardan
rızık kazanmayı emreder.
Bu uğurda gösterilen çabayı, harcanan emeği, dökülen
alın terini de kutsal
kabul eder. Allah’ın
rızası gözetilmeyen,
helal-haram çizgisine
riayet edilmeyen, yalan, aldatma ve haksızlık içeren her
türlü iş, ticaret ve kazancı ise
yasaklar ve haram sayar.
Sonuç olarak el emeği ve
alın teriyle geçinen her Müslüman ister işadamı, ister üretici, ister işveren, ister işçi,
ister serbest meslek sahibi
veya tüccar olsun iş ve ticaret
hayatında dürüst olmalı, kişi

AHMET
SARGIN

haklarına riayet etmeli, kazancını helal yoldan sağlamalıdır.
Kur'an-ı Kerim’de Cenab’ı
Hak buyuruyor:”Ahiret nimetlerini isteyene o nimetleri,
dünya nimetlerini isteyene
de dünya nimetlerini veririz.”
(Şura 20)
İşimizin, ticaretimizin ve
çalışma düzenimizin hakkını
vermek hem insani hem de
dini bir sorumluluktur.
Aslolan helal kazanmak ve
evine çocuklarına helal kazanç
götürebilmektir.
Bu hassasiyet insanı hem
dünyada hem de ahirette huzura kavuşturur.
Dürüst çalışma ve helal
kazanç hayatımıza bereket ve
huzur kazandırır. İş ve ticaret
ahlakına riayet edenlerin hem
nafakalarını helal yoldan temin
edeceğini hem de Yüce Allah’ın
rızasına nail olacağını unutmayalım. (Kaynak Diyanet Hutbeleri)

HASAT ÖNCESi

İSTIŞARE TOPLANTISI
Yozgat’ta 13 ilçenin Ziraat Odası Başkanı,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı
Eyyüp Elmalı başkanlığında Sorgun’da bir
araya geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi Yozgat Baş
Müdürü Hasan Öztürk’ün de katılım gösterdiği
toplantıda hasat öncesi yapılması gerekenler
konuşuldu. Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı
Eyyüp Elmalı, hasat öncesinde yapılması
gerekenleri konuştuklarını dile getirdi. Oda
başkanları ve TMO Başmüdürü Hasan Öztürk ile
buğday alım fiyatlarını da görüştüklerini anlatan
Elmalı, “Makarnalık buğday (2.grup): 6 bin 500
lira, Düşük vasıflı makarnalık buğday: 6 bin 250
lira, Sert ekmeklik buğday (2.grup): 6 bin 50 lira,

Diğer ekmeklik buğday (2.grup): 6 bin 25 lira,
Düşük vasıflı ekmeklik buğday: 5 bin 975 lira,
Arpa-çavdar-yulaf-tritikale (2.grup): 5 bin 500
lira olarak belirlenmişti” dedi.
UYARILARDA BULUNULDU
Elmalı, üreticilerin sıkıntı yaşamamaları
için de bazı kuralların olduğunu anımsatarak,
“ TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin,
alım noktalarında herhangi bir zorlukla
karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini
güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları
ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,
anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya
banka hesap numaraları ile alım noktalarına
gelmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

ALIMIN ÖLÜMÜ ALEMIN

ÖLÜMÜ GIBIDIR
İsmailağa cemaati lideri Mahmut
Ustaosmanoğlu, dün gece 93 yaşında
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet
Vakfının sosyal medya hesabından
yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz
Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a
yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle
ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun"

denildi.
Ustaosmanoğlu’nun vefatı Yozgat’ta da
derin üzüntüye neden oldu.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
“Ömrünü İslam’a vakfetmiş bir büyük âlim
Mahmut Efendi Hazretleri emaneti sahibine
teslim ederek bu fani dünyadan göçüp gitti.
Rabbim hizmetlerini kabul, derecesini Âli
eylesin” ifadeleri ile üzüntüsü dile getirdi.
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İNŞAAT, PETROL, TARIM
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ÇiÇEK AÇACAK

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yaz Kur’an Kurslarının 27 Haziran Pazartesi

günü başlayacağını 26 Ağustos tarihinde sona ereceğini söyledi.

ERKEKTE MODA

MODA FİYAKA

Moda Fiyaka sahibi stilist Deniz Ahmet Şahin Çamlık TV
ekranlarında her hafta izleyicisi ile buluşan Fiyakalı Moda
programında bu hafta pileli pantolonlar hakkında bilgi verdi. Pileli
pantolonların tekrar gündeme gelmeye başladığını dile getiren
Şahin, “Bu senenin modası yaz renkleri beyaz renk. Eskiden pileli
pantolonlar kullanılıyordu fakat daha bol bir kesimi vardı. Şimdi
tekrar pileli pantolonlar tekrar gündeme geldi. Ve daha fit bir
kalıpla gündeme geldi” şeklinde konuştu.
RENK UYUMLARINI ANLATTI
Pantolon ve tişört kombinlerinde renk uyumlarından da
bahseden Şahin, “Eskiden erkekler daha koyu renlere yöneliyordu.
Ama artık moda değişti. Siz de bu değişme ayak uydurmak
istiyorsanız benden birebir stil danışmanlığı da alabilirsiniz. Bu
sene duble paçalar da moda. Paça genişlikleri çok güzel. Daha
fit daha şık görünmenizi sağlayacak kesimler var. Farklı renkleri
denemekten tereddüt etmeyin. Farklı renkleri deneyerek daha şık
daha fit görünebilirsiniz” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Gülden, “Eğitim döneminin daha
sonuna gelindi. Müftülük olarak
önümüzde 2 ana gündemimiz var.
Bunlardan birisi her yıl devam eden
ve bu yılda devam edecek olan Yaz
Kur’an kursları 27 Haziran itibari ile
başlamış olacak. Bu sene geçmiş
2 yıllık pandemi sürecinden sonra
normale dönüşle beraber 2019 yılı ve
öncekindeki süreci aynen işletmeyi
ve öğrenci sayısı bakımından onun
üzerine çıkmayı hedefliyoruz.
Yaz Kur’an kursları bağlamında
camilerimiz. Kur’an kurslarımız, milli
eğitimden bize tahsis edilen okullar,
belediyemizden bize tahsis edilen
mekanlar ve bunlara ilave olarak da
yaz Kur’an kursu kampı şeklinde iki
basamakta faaliyet icra edeceğiz”
dedi.
DUYURULARIMIZI YAPTIK
Geçen hafta itibari ile duyuruların
yapıldığını belirten Yozgat İl Müftüsü
Ali Gülden, “Vatandaşlarımıza
duyurularımızı yaptık. ‘Haydi Koş
Gel Camiye, Camiler Seninle Güzel’
sloganı ile çocuklarımızı camilerimize
davet ettik. Bu çerçeve içerisinde kayıt
dönemimiz 4 Temmuz tarihine kadar
devam edecek. Bu süreç içerisinde
kayıt olan çocuklarımız 26 Ağustos
tarihine kadar da 3 ayrı kategori
olan 4-6 yaş, 11-22 yaş ve 22 yaş altı
şeklinde 3 farklı kategoride öğrencileri
bir araya getirerek Yaz Kur’an Kursları
sürdürülecek” dedi.
KAMP PROGRAMI KIZ
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK
OLACAK
Gülden, “Kamp Programının bu
sene kız öğrencilere yönelik olacak.
Onun gerekçesi de kamp programı
yatılı olması dolayısıyla erkek
kuran kursumuz yatılı hafızlarımızı
ağırlayabilecek bir kapasite olduğu
için dışarıdan yeni öğrenci alıp kamp
olarak onlara eğitim vermeye müsait
olmadığından kız öğrencilerimize
yönelik İmran Yatılı Kız Kuran Kursunda
bir aylık bir kamp uygulaması
gerçekleştireceğiz. Bu kampımızda
değerler eğitimi, Kur’an eğitimi, dini
bilgiler ve sosyal etkinlikler şeklinde
program hazırladık. Beklentimiz
üzerinde ilgi ve alakanın da olduğunu
gördük. İnşallah yavrularımıza
belirlenen takvim içerisinde kampımızı
gerçekleştireceğiz” dedi.
VATANDAŞLARIMIZ
ÇOCUKLARINI YÖNLENDİRSİN
Her bir mahallede camilerin ve Kur’an
Kurslarının olduğunu ifade eden
Gülden, “Buralarda da bahsettiğimiz
yaş gruplarına dönük her bir mekanda
27 Haziran-26 Ağustos tarihleri
arasında yaz Kur’an kurslarımızı
gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı
sizlerin vasıtası ile mahalledeki
camilerimizde yavrularımızı

yönlendirmek suretiyle hem cami
cemaati tanımaları, mahallelerindeki
imam ve Kur’an kursu hocalarını
tanımaları, bizi bu anlamda dini
anlamda her bir mahallede kaynaştırıp
tanıştırmalarını özellikle tavsiye
ediyoruz” dedi.
SOSYAL MEDYADAN
UZAKLAŞIRLAR
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden,
“Çocuklarımızı son dönemin
tehlikelerinin başında gelen sosyal
medya alışkanlığından, telefondan,
bilgisayarlardan, televizyonlardan
uzaklaştırıp çocuklarımızın birbirini
tanıyıp kaynaşması, bir vesile
ile de aynı zamanda dini ve milli
değerlerimizi öğrenip ahlaki anlamda
olgunlaşmaları bakımından yaz Kur’an
kursunu değerlendirmelerini tavsiye
ediyorum” dedi.
HEDEFİMİZİ YUKARIYA
TAŞIMAK İSTİYORUZ
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, “Son
yıllarda basamak basamak vekaletle
Kurban uygulamasında yukarıya
doğur taşıdığımız bir ivmemiz var.
En son 2020 verilerine göre bin 590
kurban almıştık ilimiz genelinde.
2021 yılında ise 2 bin 152 rakamına
ulaştık. Bu sene ki hedefimiz bunların
üzerine çıkmaktır. Çünkü Diyanet
İşleri Başkanlığımız ile Türkiye
Diyanet Vakfı’nın beraber organize
ettiği faaliyet sadece ülkemizin
içerisinde sınırlı olmayıp dünyanın
dört bir köşesinde 140’ı aşkın ülkede
orada bulunan dini temsilciliklerimiz
kanalıyla vekâletle kesilen
kurbanlarımız gerçekten ihtiyaç sahibi
insanlara ulaşıyor” dedi.
İHTİYAÇLARI
GİDERİLMİŞ OLUYOR
Bir yönden ülkelerdeki insanların
ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden
Gülden, “Diğer yanıyla da aslında
ülkemizin dışarıdaki tanıtımı, temsili
oradaki insan varlığımızın ülkemizle
olan bağının ve bağlantısının
güçlü kılınması adına öyle bir
faaliyet yapılıyor. Elbette ki Kızılay,

TSM BAHAR YILI

ALTIN KONSERI PAZAR GÜNÜ

Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk
sanat Müziği Korosu bu yıl ikinci konserini verecek.
Koro şefliğini Yozgat’ın yetiştirdiği kıymetli müzisyenlerinden
Mustafa Koç’un üstlendiği Türk sanat Müziği Korosu 26 Haziran
Pazar günü Saat 20.30’de Büyük Sinema Kültür ve Sanat
Merkezinde konser verecek.
TSM Koro Şefi Mustafa Koç, uzun bir çalışma sonrasında
Türk Sanat Musikisi Korosu tarafından konser vereceklerini
söyledi. 1+Koç, “Yozgat Belediyesi’ne ait koromuzun şefliğini
yapıyorum. Buradan Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse’ye
sanata ve sanatçıya duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı teşekkür
ediyorum. 26 Haziran Pazar günü 20.30’da Büyük sinema Kültür
Merkezimizde konserimiz olacak. Yozgat halkımızı konserimize
davet ediyorum. İnşallah hep birlikte müziğe doyacağız,
eğleneceğiz ve hüzünlü anlar da yaşayacağız” dedi.

ŞEHİR SANATLA GELİŞİR
Şehrin sanatla gelişeceğine ve en yüksek düşünce yapısının
sanat olduğunu düşündüğünü belirten Koç, “Yozgat halkının ve
değerli misafirlerin sanatla bağdaşacağını düşünüyorum. Bu yıl
bu yıl ikinci konserimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor.
Pandemiden dolayı daha önce yapamamıştık. İkinci konserimiz
olan Bahar yılı altın konserimizi yapacağız” dedi.
14 ESER SESLENDİRECEĞİZ
TSM Koro Şefi Mustafa Koç, “Konserimizde 2 solomuz
olacak ve 14 eser seslendireceğiz. Karma bir orkestramız
olacak. Yozgat kültürel faaliyetlere uzun zamandır aç. Bu konuda
çok elzem bir durum aslında. Ne kadar önemli olduğunu bilmek
lazım. Bu da belediyelere, valiliğe ve halkımıza düşüyor. Yozgat
belediyesi bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama el
ele daha başarılı olabiliriz” diye konuştu.

devletimizin diğer kurumları da oraya
ulaşıyor ama bu anlamda kurumsal
açıdan bakıldığında personel
çeşitliği açısından da bakıldığında
başkanlığımız bu faaliyeti yüzünün
akıyla yürütüyor. Biz bu yılda
cemaatimize kürsülerden vekaletle
kurban faaliyetinin geçmiş yıllarda
olduğu gibi bu yıl da devam ettiğini
ilan ettik” dedi.
İLİMİZDE 3 AYRI
YERDE STANT KURDUK
Gülden, “İlimizde 3 ayrı
stantta vekaletle kurban alımı
gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birisi
Çapanoğlu Merkez camimizde.
PTT önündeki açtığımız stant ve
Yimpaş AVM önünde hareketliliğin en
yoğun olduğu, vatandaşımıza hitap
edeceğimiz noktaları seçmek suretiyle
oralarda vekaletle kurban teslimatı
alıyoruz. Sadece bu noktalarda değil
bizim her bir camimiz ve Kur’an
kurslarımızdaki görevlilerimiz de
benzer şekilde vatandaşlarımız
vekalet vermek istediklerinde onlara
ulaşmak suretiyle il ve ilçe müftülükleri
kanalıyla da bu emanetlerini teslim
edebilirler. Gönül huzurlarıyla teslim
ettikleri bu emanetleri en güzel şekilde
ifa edileceğinden de emin olmalarını
bilmesini hatırlatalım” dedi.
HACILARIMIZ KUTSAL
BELDELERDELER
Hacı adaylarının şu anda kutsal
beldelerde olduklarını belirten Gülden,
“Hacılarımızın bir bölümü Mekke’de
bir bölümü de Medine’ye geçmiş
bulunmaktalar. Bu ibadeti kurum olarak
zaten namaz boyutunda yapıyoruz.
Hac boyutunda icra ediyoruz. Son
2-3 yıldır artık zekat boyutunda da
vatandaşımızın zekatının yerli yerinde
kullanılması adına bu anlamda bir
rehberlik ayağı açılmıştı. Buna Kurban
ibadeti de yıllardır devam eden bir
rehberlik olarak sürüyor. Bu vekaletle
kesilen kurbanlar ülkemizdeki
değerlendirme ayaklarından biri de
bizim yatılı hafızlık Kur’an kursları
olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.
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Türkmen şairi
Yozgat’ta da andık

Türk ve İslam Birliğinin önemli
savunucularından, Türkmenistanlı şair
Mahtumkulu Firakı, doğumunun 298.
yıl dönümünde Yozgat'ta düzenlenen
törenle anıldı. Düzenlenen törene
Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye
Başkan Yardımcısı Murat Tanışman,
İl Jandarma Alay Komutanı Albay
Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat
Esertürk, POMEM Müdürü Zafer Kişi,
Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi
İşankuli Amanlıyev, kurum müdürleri
ve öğrenciler katıldı. Türkmen şair
Mahtumkulu Firaki'nin heykelinin
bulunduğu Kentpark'ta düzenlenen
tören Türkmenistan Milli Marşı ve
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Anma töreninin açılışında konuşan
Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı
Murat Tanışman, Türkmen Milli Şair
Mahtumkulu Firakı'nın ruhayite ile baş
başa olduklarını söyledi.
Tanışman, “Mahtumkulu Firakı Türk
Birliği ve İslam birliği için büyük emek
sarf etmiş büyük bir değerdir. Sadece
Türkiye Türkmenistan’a değil bütün
Türk ve İslam Coğrafyasına eserleriyle
hitap eden kişi olmuştur. 27 Haziran’da
Türkmenistan’da Mahtumkulu Firakı
şiir bayramı olarak kutlanmaktadır.
Bizde Yozgat’ta Anadolu’nun ortasında
Türkmen Şairi milli şair Mahtumkulu
Firakı'nın anma gününü yapıyoruz”
dedi.
Türkmenistan Ankara Büyükelçisi
İşankuli Amanlıyev, şair Mahtumkulu
Firaki'nin Türkmen halkı için önemli bir
değer olduğunu söyledi.
Amanlıyev, "Bugünkü merasime
bizimle birlikte katılarak sevincimizi
paylaştığınız için büyükelçiliğimiz
adına teşekkür ederim. Gerçekten
Mahtumkulu Firaki bizim için çok
önemli bir şair. Dolayısıyla biz hem

Yozgat'ta hem de Ankara'nın Dikmen
Vadisinde Mahtumkulu heykelinin
önünde her sene geleneksel olarak
benzeri etkinlikleri düzenliyoruz. Bu
sene de gerçekten katılım çok güzel
oldu. Bütün herkese sevincimizi
paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Bu sene Mahtumkulu Firakı'nın 298.
doğum yıl dönümünü kutluyoruz.
İnşallah 2 sene sonra 2024 yılında
Mahtumkulu Firakı'nın doğumunun
300. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu
vesile ile Türkmenistan'da büyük
bir Mahtumkulu anıtı yaptırıyoruz.
Heykelin büyüklüğü 60 metre olacak.
Bu heykel anıtının açılış töreni
yapılacak. Bu heykel vesilesiyle de
bizim Mahtumkulu şairimize verdiğimiz
önemin daha da büyük olduğu gün
yüzüne çıkmış olacak" dedi.
Yozgat Valisi Ziya Polat ise
"Türkmenistan'ın çok çok önemli bir
şairini anma günündeyiz. Bizi coşturan
Anadolu toprakları gibi ata yurdumuzu
coşturan da yürekleri coşturan da
böyle şairlerimiz var. Hoca Ahmet
Yesevi'lerimiz, Yunus Emre'lerimiz,

Mevlana'larımız var. Mahtumkulu
Firakı şairlerimiz var. Şair demek
bence yanlış oluyor. Gönüllerin insanı,
gönüllere dokunan büyüklerimiz var.
Biz Ata yurdundan ana yurdumuza
buralara gelirken gönlümüzle geldi.
Büyüklerimiz şunu anlatır. Kırım
sürgününde eşyaları toplarken
Kırım’daki kardeşlerimiz, büyüklerimiz
şu tavsiye de bulunmuşlar. Hiçbir
eşya almayın bağlamanızı alın gelin.
Bağlamayla, sözle gönlümüzdeki
söylerle gelecek nesillere anlatırız
diye. Türkler gönülden konuşmasını
çok severiz, biz Türkler sadece
gönlümüzde değil onu aklımızla da
ekleyen bir milletiz. Türkler bu dünyaya
adaleti sağlamak için yaratılmıştır. Allah
birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.
Daha iyi günlerde daha iyi birliğimizde
buluşmak dileğiyle. Büyükelçimizi
tekrar ilimize geldiğinden dolayı hoş
geldiniz diyorum. Kıymetli şairimizi
rahmet ve minnetle anıyorum" şeklide
konuştu. Konuşmaların ardından
Mahtumkulu Firakı'nın heykeline
karanfil konulmasıyla tören sona erdi.

YÜKSELEN EMLAK AÇILDI
Sahipliğini Yüksel Aydın’ın
yaptığı Yükselen Emlak açıldı.
Açılışa Emlakçılar Odası dernek
Başkanı Asım Çelikel, Yaşar
Gülmez Kuyumculuk Sahibi
Yaşar Gülmez ve davetliler
katıldı.
Açılışta konuşan Yükselen
Emlak Sahibi Yüksel Aydın,
öğretmen olarak çalıştığını
sonradan bu sektöre atıldığını
söyledi.
Aydın, “emlak sektörünü,
insanları seviyoruz. İnsanlarla
diyaloğumuz ve edebiyat
öğretmeni olduğumuzdan dolayı
insanlara yardımcı olmak için
bu sektöre girdim. Öğrencilerle
diyaloglarımız çok iyi. Dışarıdan
gelen öğrencilerimizin hepsi
bizim misafirimizdir.

Onları Yozgat’ta en güzel
şekilde ağırlamak için bu
sektöre atıldık” dedi.
Evi, arsası ve gayrimenkulü
olanlara en güzel şekilde
ağılayacaklarını belirten Aydın,
“Emlaklarını değerlendirmek
için yardımcı olmaya
çalışacağız.
Bütün konuklarımızı,
Yozgatlıları büromuza davet
ediyorum. Tatlı bir konuşma
ile sevgi ile muhabbet ile bir
ortam oluşturduk. İnşallah
devamı gelir. Bizde insan,
kişi ayrımı olmadan bütün
herkesi kucaklayalım. İnşallah
bizde Yozgatlıları, Yozgatlıları
seviyoruz. Yozgat’a hizmet
etmek için buradayım” diye
konuştu.

BASSAGLIGI

İsmailağa cemaati lideri, Ülkenin ve Coğrafyanın
manevi mimarlarından

MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN

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

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FIRATPEN
YOZGAT YETKİLİ ÜRETİCİ BAYİİ

İÇ ODA KAPILARI
YOZGAT BAYİİ

ŞUBE 1

Yukarı Mah. Lise Sok. No: 20
Boğazlıyan/YOZGAT
0545 905 29 06

ŞUBE 2

Taşköprü Mah. Mehmet Akif
Cad. No: 11 Merkez/YOZGAT
0545 905 29 06
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Y A
F
Ş
A
L A T A
İ Ş E
A L P
S A L A
A R
A
K A L A
V
L İ
A T L A
E N
M
A M P
E R İ
S T A C
A
K A
İ N E R
Savunma

Yüz
ifadeleri

Kod

Kalın kaba
kumaş

Osmanlı
deniz
generali

Eder,
paha

Acıklı

Parlak
bir yıldız

Tuzağa
düşürmek

Bir süs
bitkisi

Kayak

Moda
desinatörü

Beddua

Eskrim
kılıcı

Savaştan
sağ dönen

Telli bir
çalgı

Orta
öğretim

Atın eşkin
yürüyüşü

Üst
resimdeki
Ankara’da
hayırsever
İş insanı

Bin
kilogram

Bir renk

Cet

Bir
parazit

Ankara'da
bir sanat
müzesi

Garez

Deniz
teknesinin
iç yanları

Cilve
yapma

Bir tavuk
ırkı
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Hayat Rehberi Olarak Kur'ân-ı Kerîm
“Rahmân olan
Allâh, Kur’ân’ı öğretti.
İnsanı yaratıp beyânı
tâlim etti.” (Rahmân,
1-4)
Cenâb-ı Hakk yukarıda mealini verdiğimiz
âyet-i kerîmelerde
önce Kur’ân’ı öğrettiğini daha sonra ise
insanı yaratıp beyanı öğrettiğini haber
vermiştir. Bu ifâde,
insanın yaratılış gâyesinin önceliğini bildirmesi bakımından önemlidir. O da Allah’ı bilme,
tanıma ve O’na ibadettir. Zîrâ
insanın insaniyeti, Kur’ânı hayatına tatbik edip onun ahlakı ile
ahlâklanmasında saklıdır. Çünkü
insan Kur’anla irtibatını, bedeni ile
değil ruhu ve aklı ile ile kurmaktadır. İnsanın ruhunun yaratılışı ise
bedeninden öncedir. Allah teala,
inzal edip öğrettiği Kitabını, anlayıp idrâk edebilmesi için insana
beyân kâbiliyeti vermiş onu da
bizzat talim buyurmuştur.
Kur’ân-ı Kerîm’i hakkı batıldan ayıran hidâyet rehberi, şifâ
ve rahmet olarak göndermiştir.
İnanan bir mü’min için dünyâ ve
âhirette en büyük saadet, Kur’ân-ı

Kerîm ‘in hayata uygulaması olan Sünnet-i
Seniyye çerçevesinde
bir hayat yaşayıp Kur’ân
hizmetinde olmaktır.
Efendimiz bu uğurda
gayret sarf edenleri
şöyle müjdelemiştir:
“Sizin en hayırlılarınız, Kur’ân’ı öğrenen
ve öğretenlerinizdir.”
(Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân,
21) Ebû Ümâme (r.a)
Efendimizin huzurunda
şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır:
Birisi Peygamber Efendimize geldi
: –Yâ Rasûlallâh! Falan oğullarının hisselerini alıp sattım, şöyle
şöyle kâr elde ettim.” dedi. Allâh
Rasûlü (s.a.v): – Sana bundan
daha kârlı bir şeyi haber vereyim
mi? dedi. Adam: –Öyle bir şey var
mı? diye sordu. Rasûl-i Ekrem
(s.a.v.): –Kur’ân’dan on âyet
öğrenen, senden daha kazançlıdır!” buyurdu. Bunun üzerine
adam gitti ve hemen on âyet
öğrenip geldi ve bunu Rasûlullâh’a bildirdi. (Taberânî, 7/165)
Rasulullah (s.a.v.) bir defasında
etrafındakilere şu tespiti yaparak
onları Kur’an öğrenmeye teşvik
etti: “Her ziyâfet çeken, ziyâfetine

ALİ
GÜLDEN

insanların gelmesini ister. Kur’ân
da Allâh’ın ziyâfetidir, ondan uzak
durmayınız.” (Beyhakî)
Yukarıda zikredilen müjdeler
çerçevesinde hareket eden bir
mümin hem dünya hem de ahiret
mükafat ve şerefini elde edecektir. Uhud Harbi bitmiş müslümanlar yetmiş kadar şehit vermişlerdir
sıra onların defnine gelmiştir.
Ashâb-ı kirâm: “—Yâ Rasûlallâh!
šehidlerimiz pek çok. Bize ne
yapmamızı emir buyurursunuz?”
diye sordular. Rasûl-i Ekrem
(s.a.v.):“—Derin ve geniş kabirler
kazınız, her kabre ikişer, üçer koyunuz!” buyurdu. Ashâb: “—Önce
hangilerini koyalım?” diye sorunca
Hazret-i Peygamber (a.s):“—En
çok Kur’ân bileni önce koyunuz!”
(Nesâî, Cenâiz, 86, 87, 90, 91)
buyurmak suretiyle Kur’anı daha
çok bilenleri öncelemiştir. Kur’an
aynı zamanda anlaşılmak ve
üzerinde teffekkür edilmek üzere
gönderilmiş bir kitaptır. Bu konuda Iyâs bin Muâviye şu teşbîhte
bulunmuştur: “Kur’ân’ı okuyup
da onun mânâlarını, inceliklerini
bilmeyen ve düşünmeyen kimse,
karanlık bir gecede hükümdardan
kendisine bir mektup gelen, fakat
mektupta ne yazdığını okuyup

öğrenemediği için kendisini korku saran kimse gibidir. Kur’ân’ın
mânâ ve inceliklerine intikâl eden
kimse de, lamba getirip ortalığı
aydınlatarak mektubun içindekileri okuyan kimse gibidir.” (Kurtubî, el-Câmî, I, 26) Zira Kur’ân,
Cenâb-ı Hak’tan bütün insanlığa
gelen hidâyet mektubudur. Bu
mektupla kullarını Dârüsselâm’a,
yâni cennete dâvet etmektedir. Bu
dâvete icâbet için, Kur’ân’ı düzgün
okuyabilmek, muhtevâsıyla duygu
derinliğine varabilmek, feyizli ve
canlı bir Kur’ân hayatı yaşayıp
kalb-i selîm sâhibi olmak gerekir. Kur’ân’ın muhtevâsına vâkıf
olmanın zarûretini Rabbimiz şöyle
bildirmektedir: “And olsun ki, size,
içinde sizin için öğüt bulunan bir
kitap indirdik. Hâlâ akıllanmaz
mısınız?” (el-Enbiyâ, 10) Nitekim
Ebû Ömer, Kur’ân hâfızını şöyle
târif etmiştir: “Kur’ân hâfızları
Kur’ân’ın hükümlerini, helâl ve
haramını bilen ve içindekilerle
istikâmet kazanandır.” (Kurtubî,
el-Câmî, I, 26) Allâh’ın râzı olacağı bir kul olabilmek için Kur’ân’ın
kalbde yer etmesi zarûrîdir.
Kur’âna karşı bigane kalıp ondan
uzak bir hayat sürenlere, âyet-i
kerîmede bildirildiği üzere Hazret-i

Peygamberin ahirette yapacağı
haber verilen şikâyet çok ürperticidir: “Peygamber (kıyâmet günü)
der ki: «Ey Rabbim! Kavmim bu
Kur’ân’ı büsbütün terk ettiler.”
(Furkan, 30)
Aynı şikayet efendimizin dilinde şöyle ifade bulur: “Her kim
Kur’ân’ı öğrenir de (mushafı asar)
onunla ilgilenmez, ona bakmaz
(onunla istikâmetlenmez) ise,
Kur’an kıyamet günü gelir, o
kişinin yakasına yapışır ve: «–Yâ
Rabbî! Bu kulun beni hapsetti.
Beni terk edip benden uzak durdu.
Benimle amel etmedi. Benimle
onun arasında Sen hüküm ver.”der.” (Âlûsî)
Allâh Rasûlünün ahlâkı ile ahlaklanarak numûne bir nesil olan
ashâb-ı kirâmın Kur’ân’a düşkünlükleri bizler için güzel bir örnektir.
Onlar, Kur’ân ahlâkına bürünerek,
Kur’ânî hakîkatlerin rehberliğinde
bir hayat yaşadılar. Kur’ân’ın ulvî
sadâsını dünyânın dört bir yanına
ulaştırmak için canlarını, mallarını
çekinmeden fedâ edip Rabbimizin
huzuruna döndüler. Kur’anı öğrenip hayatına tatbik ederek onun
ahlakıyla ahlaklanan, Allah Rasülü
(s.a.v.) ve ashabının yolundan
gidenlere selam olsun.

OKTAY AILESININ MUTLU GÜNÜ

EVLILIK YOLUNDA ILK ADIMI ATTILAR
Bölgesel Amatör
Lig takımlarından
Yozgatspor 1959 FK’nın
Başkanı Kazım Arslan

“DEVLET AKLI
VE YETKILILERI

DURUMA
MÜDAHIL
OLDU”
Bölgesel Amatör Lig takımlarından
Yozgatspor 1959 FK’nın Başkanı Kazım Arslan,
kulüp binasının kapı ve pencerelerinin
sökülmesi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Arslan, Devlet aklı ve yetkililerinin duruma
müdahil olduğunu söyledi.
Arslan, “Huzur Şehri Yozgat'ımızda
birilerinin devlet gücünün de ardına sığınarak
ve birleştirici olması gereken spor üzerinden
huzuru bozmasına, şehrin çocuklarını
birbirine düşman etmeye çalışmasına,
arada düşmanlıklar oluşturmasına fırsat
vermeyeceğiz. Birileri bu sorumluluktan uzak
olsa da, bizler kendimizi birlik, beraberlik ve
kardeşliği muhafaza etme noktasında sorumlu
hissediyoruz ve hissetmeye devam edeceğiz.
Zaten Devlet aklı ve Yetkilileri de duruma
müdahil olmuş sorumluluğun gereğini yerine
getirmektedir. Bu aleni hukuksuzluğa müsaade
etmeyecektir.
Zira bu şehrin her şey den önce huzura
ihtiyacı vardır. Zira bu şehir bizimdir ve hiç
birimizin şehrin insanlarının arasına kin,
nefret, düşmanlık, kavga tohumları ekmeye
hakkı yoktur. Hukuk herkes için vardır ve bir
gün mutlaka hukuksuzluk yapanlara da lazım
olacaktır. Millet hafızası kimilerini iyilikleriyle
kimilerini de kötülükleri ile anacaktır. Önemli
olan hangi tarafta durduğumuzdur.
Bizler şartlar ne olursa olsun iyilikten yana
olmaya, bu yolda mücadele etmeye devam
edeceğiz.
Bugün güçten korkup zorbalıklara
ses çıkarmayanların sığınağı da bir gün
mutlaka hukuk ve iyilik olacaktır. Değerli
Yozgatspor taraftarları ve sağduyulu Yozgatlı
hemşehrilerimiz rahat olsunlar.
Herşeyin cevabı hukuk çerçevesinde ve
yeşil sahalarda verilecektir. Biz varken sizler
varken Yozgatspor yıkılmaz” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü
personellerinden İbrahim Oktay'ın kızı
Beyzanur Oktay evlilik yolunda ilk adımını
attı. Oktay, Ayşe ve Çelebi Ünal çiftinin oğlu
Mehmet Ünal ile nişanlandı.
Elmar Düğün salonunda gerçekleştirilen
nişan töreninde genç çifti sevenleri ve
arkadaşları yalnız bırakmadı.
Beyzanur ve Mehmet Çiftinin nişan
yüzüklerini ise Yozgat Ticaret İl Müdürü
İbrahim Akdaş taktı. Akdaş, genç çifte ömür
boyu mutluluklar dileyerek, nişan kurdelesini
kesti.
Ticaret İl Müdürlüğü Personeli İbrahim
Oktay'ı bu mutlu gününde Oda ve Kooperatif
Başkanları da yalnız bırakmadı.
Bizde Yozgat Çamlık Gazetesi olarak
Beyzanur ve Mehmet çiftine ömür boyu
mutluluklar diliyoruz. Murat KARATEKİN

Siz değerli Yozgat
Halkını Lezzete davet
ediyoruz. Ailenizle
temiz, refah ve rahat
yemek yiyebileceğiniz
işyerimizde kusursuz
hizmet veriyoruz.

ADRES:Bilal Şahin Mahallesi Kentpark Karşısı Özçaylar Manav yanı Yozgat
İLETİŞİM: 0554 66 333 66
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KOMŞUDAN

BiR HABER
Validen polis adaylarına

"CEMAATLERDEN
VE TARIKATLARDAN
UZAK DURUN"

‘HADiSELERiN
DiLi’ ÇIKIYOR
Yozgat’ın yetiştirdiği önemli
kalemlerinden ve gazetemiz köşe
yazarlarından Akif Reçber’in, 5. Kitabı
“Hadiselerin Dili” yakın zamanda
raflardaki yerini alacak. Vatan Sağolsun,
Kanlı Tezgâh, Bugünde Ölmedim
Anne, Bozkırdaki Sıla Yaycılar Köyü
kitaplarından sonra hikayelerden oluşan
kitabı da yakında çıkıyor. Yazıları ve
kitapları ile Memleketine değer katmak
için elinden gelen her şeyi yapan
yazarımıza başlarılar dileriz.
KİTABIN KONUSU
Akif Reçber, gerek kendi hayatından
gerek çevresinden işittiklerinden
derlediği hikâyelerle yer yer umut, yer
yer acı, yer yer öğüt ile sesleniyor
okurlarının kalbine. İnsanların,
acılarından yahut hatalarından
aldıkları derslerin ağır bedeller
sonucu olduğunu gözler
önüne sererken başına gelen
her musibetin muhakkak
Hakk’a yaklaştıran bir
kapı olduğunun da altını
çiziyor. Bozkır’ın acısını,
çabasını, umudunu ve
vefasını gözlerinizde
akmak için minik
bir işaret bekleyen
nice yaş eşliğinde
okuyacaksınız.

Sivas Polis Meslek Eğitimi Merkezi'nde
mezuniyet coşkusu ve polis olmanın verdiği
gurur birlikte yaşandı. Törende konuşan Sivas
Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, mezun öğrencilere
hitaben yaptığı konuşmasında, "Sevgili
gençler. Bugün sizler çok şerefli bir mesleğe,
devletimiz adeta vitrini olan çok önemli bir
kuruma ilk adımlarımızı atıyorsunuz. Bu bilinçle
ve Emniyet Teşkilatımızın köklü kurumsal
kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi
aldınız ve polis olmaya hak kazandınız.
Aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün
burada yapacağınız yemine sadık kalarak,
kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet,
adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla
unutmayacağınıza, Meslek hayatınız boyunca
toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin

üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde
yapacağınıza yürekten inanıyorum. Hiçbir
kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate
ya da tarikata bağlı olmayın. Bağlı olacağınız
tek bir yer vardır; o da Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'dir. Gücünüzü mutlaka adaletten,
hukuktan, haktan ve halktan alın. Unutmayınız
ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Size
sığınanlara kapınızı, kucağınızı ve kalbinizi
daima açık tutun. Aklınızdan çıkarmayın ki
bu teşkilat, Gaffar Okkan, Fethi Sekin gibi
kahramanları yetiştirmiş bir teşkilattır. İşte
her biriniz sizden önce canları pahasına
mücadele eden kahraman polislerimiz gibi,
isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak
birer kahraman olmak için yemin bugün yemin
ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Afrikalı çocuklar için

pedal çeviriyorlar
"Ride25 Pioneers" bisiklet grubunun Afrikalı
çocuklar yararına düzenlediği bisiklet turunun
Türkiye ayağı başladı.
İngiltere bir grup doktor, mühendis gibi farklı
meslek dallarından macera tutkunu arkadaş
tarafından kurulan 'Ride25 Pioneers' grubu, her yıl
dünyanın farklı ülkelerinde turlar düzenliyor.
Pandemi nedeniyle son yıllarda ara verilen
bisiklet turunun 9. ayağı başkentten start aldı.
Ankara'dan yola çıkan grup Afrikalı çocuklar
yararına pedal çevirecek. Çorum'un Sungurlu
ilçesinde bugün mola veren grup, Hititlerin
başkenti Hattuşa'da konakladıktan sonra Amasya
ve Tokat üzerinden Giresuna ulaşacak.

Köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki

kız çocuğu yaralandı
“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

Kayseri'nin Kocasinan
ilçesinde köpeğin
saldırması sonucu
yaralanan çocuk,
hastaneye kaldırıldı.
Kadir Has Caddesi'nde,
bahçede bağlı olduğu
zincirini kopartan köpek 14
yaşındaki H.D.A'ya saldırdı.
Çevredekiler tarafından
kurtarılan çocuk,
bacağından yaralanınca
hastaneye kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü
Çevre Doğa ve Hayvanları
Koruma Büro Amirliği
ekipleri olayla ilgili tutanak
tuttu.

Türkiye Futbol Federasyonu
açıkladı
24 HAZİRAN 2022 CUMA

BAŞVURULAR

BAŞLADI
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 13’üncü sezonu
düzenlenecek olan Bölgesel Amatör Lig’e başvurular başladı.

RIZA KAYAALP'TEN

Lige katılma hakkı bulunan
kulüplerin, katılım belgelerini
en geç 18 Temmuz 2022
tarihine kadar TFF Amatör İşler
Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na
göndermeleri gerekiyor.
BAL'a 2022-2023 sezonunda 200
takımın katılma hakkı bulunuyor.
Bu takımlardan 127' si 2021-2022
sezonunda Bölgesel Amatör
Lig'de yer alan takımlardan, 61' i
Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak

Yerel Lig takımlarından, 12'si
ise 2021-2022 sezonunda TFF 3.
Lig'den BAL'a düşen takımlardan
oluşmaktadır.
2022-2023 Sezonu Bölgesel
Amatör Lig'e Katılım Genel
Esasları Ekte belirtilmekte olup,
bu esaslar doğrultusunda, lige
katılma hakkı bulunan kulüplerin
katılım belgelerini en geç 18
Temmuz 2022 tarihine kadar
Türkiye Futbol Federasyonu

Amatör İşler Müdürlüğü BAL
Departmanlığı'na göndermeleri
gerekiyor.
YOZGAT’TAN İKİ
TAKIM YER ALACAK
Öte yandan bu sezon Bölgesel
Amatör Lig de Yozgat’tan iki takım
yer alacak. Lig de Yozgatspor
1959 FK ile Yozgat Belediyesi
Bozokspor takıları bu sezon
Bölgesel Amatör Ligde mücadele
edecek. Murat KARATEKİN

ALTIN MADALYA!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp,
İtalya'da düzenlenen Matteo
Pellicone Turnuvası'nda rakibi
Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 mağlup
ederek altın madalya kazandı.
Başkent Roma'da
gerçekleştirilen organizasyon,
grekoromen stil müsabakalarıyla
başladı.

130 kiloda mücadele eden
olimpiyat ikincisi, dünya ve
Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp,
finalde Azerbaycan'dan Sabah
Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın
madalyanın sahibi oldu.
67 kilo finalinde Azerbaycanlı
Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan
Yıldız ise gümüş madalya aldı.

ŞAMPIYON OLUP

BAŞVURULAR
18 TEMMUZ'DA
BİTECEK

MILLI TAKIMI SEÇILDI
Türkiye Kick Boks
Şampiyonası sürüyor. Kocaeli’nde
gerçekleştirilen Şampiyona da
Yozgat Belediyesi Bozokspor’un
sporcusu Mustafa Kaan Zararsız
Türkiye Şampiyonu oldu. Zararsız
aynı zamanda Milli takıma
seçildi.
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Kick Boks Takımı Antrenörü
Mustafa Zararsız, “Yozgat

belediyesi bozokspor kulübü
sporcusu Mustafa Kaan Zararsız
Kocaeli'de devam etmekte olan
Türkiye kick boks Şampiyonası
ve Milli Takım seçmelerinde 5
maç yaparak şampiyon olmuştur.
İtalya'da yapılacak olan gençler
dünya şampiyonasında milli
takıma girerek ülkemizi temsil
etmeye hak kazanmıştır” dedi.
Murat KARATEKİN
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