Başkan Erkekli tek aday olarak seçime gidiyor

ÇITAMIZI YÜKSELTECEĞİZ

Yozgat’ta Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’ne
(TOBB) bağlı oda ve
borsalarda seçim heyecanı
başladı.

Yozgat Ticaret Borsası’nda 20222026 dönemi 1 Ekim Cumartesi günü
gerçekleştirilecek olan seçimlere
Mevcut Başkan Mehmet Erkekli tek
aday olarak girecek.
Yozgat Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli,
Yozgat Ticaret Borsası’nın bu güne

kadar ki geldiği noktada
hizmet konusunda
üyelerine her zaman
kaliteli ve yüksek
düzeyde hizmet
vermeye devam
ettiğini söyledi.
>>> 2'DE
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YOZGAT OLSUN!
Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgatspor 1959 FK ve Bozokspor

Kulüp Müdürleri ve takımların taraftar başkanları ile toplantı yaptı.
DESTEKLEMELİLER

Polisevi Cafe 155’te yapılan toplantıda
konuşan İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, “Bal
ligindeki mücadelemiz Pazar günü verilecek
başlama düdüğü ile start alacak. İlimizde 2
tane güzide takım bu ligde mücadele edecek.
Amacımız biz Yozgatlıların hemşehrilerimizin ve
yurt dışındaki hemşehrilerimizin her iki takımla
da gurur duymasıdır. Başarıları ne olursa olsun
sonuna kadar her iki takımı da alkışlaması ve
onları sonuna kadar desteklemesidir” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, Çapanoğlu Büyük
Cami Çevre Düzenleme projesi
ve Yeni Hal, İş ve Yaşam
Merkezi 2. Etap yapım projesi
kapsamında devam eden
çalışmaları yerinde inceledi.

DOLU DOLU
BiR HAFTA OLACAK

TOPLANTI YAPTIK
Esertürk, Pazar günü gerçekleşecek
karşılaşma ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde
toplantı yapıldığını anımsatarak, “Pazar günü
oynanacak müsabaka ile alakalı Valimizin
başkanlığında il spor kurulu toplantısını yaptı.
Bu toplantıda bazı kararlar alındı. Tüm sezon
boyunca oynanacak müsabakalarla alakalı
güvenlik tedbirlerimiz hazır hale getirildi”
şeklinde konuştu. >>> 3. Sayfada

YOLUN SONU

3'DE

ŞAMPiYONLUK OLSUN!

Bu sezon ilk kez Türkiye Hentbol
Federasyonu Erkekler 1. Liginde yer
alacak olan temsilcimiz Yozgat Belediyesi
Bozokspor’un grubu belli oldu. Mavibeyazlı takım, 2022-2023 sezonunda A
grubunda mücadele edecek. Lig 16 Ekim
Pazar günü oynanacak olan maçlarla start
alacak. Spor da

“HUZURLA BAŞLAYIP,

BU EKMEK BiR YIL

YOZGAT'TA SOSYAL
KONUT PROJESI TEMELI
25 EKIM’DE ATILACAK

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden,
2022 Mevlid-i Nebi Haftası ile
Camiler ve Din Görevlileri Haftası
dolayısıyla toplantı düzenlendi.
Hafta dolayısıyla çeşitli
etkinliklerin düzenleneceğini
belirten Yozgat İl Müftüsü Ali
Gülden, Cumartesi günü itibari ile
Camiler ve din Görevlileri Haftasını
başlatacaklarını söyledi.
>>> 7. Sayfada

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, Cumhuriyet tarihinin
en büyük sosyal konut
hamlesi olarak adlandırılan
projede ilk temeli atılacak
illeri açıklarken 25 Ekim’de
Yozgat'ın da dahil olduğu
17 ilde temeller atılacağını
açıkladı. >>> 2'DE

Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik Sorumlusu Polat Özkan:

BAYATLAMIYOR “YOZGAT FUTBOLUNA

ILK MAÇ EVINDE
HUZURLA BİTİRECEĞİZ”
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım
Arslan, lige huzurla başlayıp, huzurla
bitireceklerini söyledi. Arslan, “Taraftar
aslında Yozgatspor taraftarı. Yeni bir
takım kuruldu Yozgat’ta. Çok fazla
bir ayrılık ve aykırılık olacağını
düşünmüyorum" dedi. Spor da

Vatandaşla ve esnafla da
bir araya gelen Köse,
“Şehrimiz için hazırlayıp
çalışmalarına başladığımız
projelerimizi yerinde inceliyor,
hemşehrilerimizle bir araya
geliyoruz" dedi. 6'DA

THF Kadınlar 1. Ligi A
grubunda mücadele
edecek olan temsilcimiz
Yozgat Aile, Sosyal
Politikalar Gençlik ve
Spor Kulübü’nün ligde
ki maç programı da belli
oldu. Spor da

İVME KATACAĞIZ”
Yozgat Belediyesi
Bozokspor Teknik
Sorumlusu Polat
Özkan, Taraftara
çağrıda bulundu.
Özkan, taraftarları
maçı davet etti. Özkan,
Yozgat futboluna ivme
kazandıracaklarını
ifade etti.
>>> 8. Sayfada
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Kardeş ve Müslüman Olarak Yaratılmış Olduğumuzu Unutmayalım!
Yüce Allah’ın huzurunda da eşit ve adil bir
hükme tabiyiz. Bu dünyaya gönderiliş bedenimizin de ona kulluk
etmek olduğunu da
biliyoruz. Bizleri kardeş
olarak Yaratan Yüce
Rabbimiz İlahi kitabında
bizlerin de kardeş olarak
yaşatmamızı ve yardımlaşmamızı emrediyor.
Yeryüzüne ve insanlığa son Peygamber
olarak gönderilen Hz
Muhammed Aleyhisselam ashabıyla örnek bir hayat ve
kardeşlik modeli sergilemiş, gelecek nesle de bu modeli takdim
etmiştir.
Onun vefatından sonra başlayan taht ve hakimiyet kavgaları
bu kardeşliğe gölge düşürmüştür.
Ne yazık ki zaman geçtikçe ve
çekişme arttıkça birbirimize
kin gütmeye, nefret duymaya,

üstünlük taslayıp,
siyasi çekişmelere
başladık. Kardeşliğimizi unuttuk
dünya telaşı ile
menfaat kaygısını öne çıkardık.
Taht ve hakimiyet
kavgalarımız artıp
kökleşmeye ve
bölünmeye devam
etti.
Yüce kitabımız;
“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı
sarılın; bölünüp
parçalanmayın. Allah’ın size olan
nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah
gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun
nimeti sayesinde kardeş oldunuz. (Âl-i İmrân 3/103) buyurarak bizi tek vücut olmaya davet
ediyor.
Bugün ne yazık ki kendimiz
için istediğimizi mümin kardeşlerimiz için isteyemiyoruz. Haklı ve

AHMET
SARGIN

güçlü olmanın gururunu mümin
kardeşlerimizin izzet ve onuruna tercih ediyoruz. Tuttuğumuz
takımın kaybetmesine üzüldüğümüz kadar üzülmedik, evsiz-yurtsuz kalan kardeşlerimize
üzülmüyoruz!.. Onları yakan
ateşlerin bizi serin bırakacağını
zannediyoruz. “Yoksa siz, sizden
öncekilerin başına gelenler sizin
de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz?
(Bakara 2/214) ayetine muhatap
olduğumuzu unutuyoruz!.
Allah Rasûlü (s.a.s.) toplumun inşasına kişilerin ihyasından başlamıştır. Güçlü, sağlıklı,
güvenli ve medenî bir toplum
olmanın önündeki en büyük engelin insanların benlikleri, nefisleri ve dünyevî menfaatleri olduğunu bilmiş, bu sebeple sağlam
kaleler inşa etmek yerine, kale
gibi sağlam kardeşlik bilinci tesis
etmiştir.
İnanan mü’minleri kardeş
ilan etmiş; onları, bir parçası

diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan bir binanın tuğlalarına,
benzetmiştir. (Buhârî) Bunun da
ötesinde “Allah’a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe
cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş
olmazsınız„ buyurarak; ‘birbirini sevmenin‘ iman etmenin ve
cennete girmenin temel şartları
arasında yer aldığına dikkatimizi
çekmiştir. (Müslim)
Diğer bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır:
“Müminler birbirlerini sevmede,
birbirlerine merhamet ve şefkat
göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları
da uykusuzluk ve yüksek ateşle
bu acıyı hisseden tek bir vücut
gibidir.”( Müslim)
Ensar ve Muhacir, böyle bir
kardeşliği hücrelerine kadar yaşayarak ortaya koydular. Efendimiz (s.a.s.), asabiyet ve cehaletin çelik ağını kırarak; dilleri,
renkleri, gelenek ve görenekleri

farklı olmasına rağmen 'iyilik ve
takvada yardımlaşan' kardeşlerden örnek bir toplum meydana
getirdi.
Bugün müslüman coğrafyalarda dökülen gözyaşları, nefislerimizin, arzu ve heveslerimizin
bize unutturduğu kardeşliğimizin
ağıtlarıdır. Ne yazık ki bizler, zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri
bir, sevgileri bir, hüzünleri bir,
kederleri bir kardeşler topluluğu
olamadık.
Allah Rasûlü’nün Ashâb-ı
Kirâm’da hayat bulan şu öğütlerine kulak verelim: “(Ey mü’minler!) Birbiriniz hakkında zandan
sakınınız. Çünkü zan, sözlerin en
yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı
üstünlük taslayıp böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, kin
tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği gibi, kardeş olun...(Müslim)
(Kaynak Diyanet Hutbeleri)

YOZGAT'TA SOSYAL
KONUT PROJESI TEMELI
25 EKIM’DE ATILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, Cumhuriyet tarihinin
en büyük sosyal konut hamlesi
olarak adlandırılan projede ilk
temeli atılacak illeri açıklarken
25 Ekim’de Yozgat'ın da
dahil olduğu 17 ilde temeller
atılacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımla
geçtiğimiz günlerde
'Cumhuriyet tarihinin en büyük
sosyal konut hamlesi' olarak
açıklanan sosyal konut projesi
çerçevesinde açıklamalarda
bulundu. Bakan Kurum proje
dahilinde 25 Ekim'de aralarında
Muğla’nın da bulunduğu 17
ilde temel atma töreninin
gerçekleştirileceğini açıkladı.
İlk temeller 25 Ekim'de

17 ilde atılacak Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum yaptığı
paylaşımda, "Vatandaşımızın bu
projenin yapılıp yapılamayacağı
konusunda hiçbir tereddüttü
yok.
Tüm dünyanın durduğu bir
dönemde böyle bir projeyi
açıklıyoruz ve 25 Ekim'de de
ilk temellerini atacağız. 5 bin
konutun ilk temellerini Ankara,
Afyon, Amasya, Aydın, Bolu,
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
Kahramanmaraş, Kırşehir,
Konya, Manisa, Muğla, Tunceli,
Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta
atacağız. Valiliklere yazı yazdık.
Onlarda ilgililerle görüşmek
suretiyle bize talepleri ilettiler.
Biz de nüfus dağılımına
göre adaletli şekilde sayıları
belirleyerek, ilçelere dağıttık"
dedi.

Başkan Erkekli tek aday olarak seçime gidiyor

ÇITAMIZI YÜKSELTECEĞİZ

Yozgat’ta Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı
oda ve borsalarda seçim heyecanı
başladı.
Yozgat Ticaret Borsası’nda
2022-2026 dönemi 1 Ekim
Cumartesi günü gerçekleştirilecek
olan seçimlere Mevcut Başkan
Mehmet Erkekli tek aday olarak
girecek.
Yozgat Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli,
Yozgat Ticaret Borsası’nın bu güne
kadar ki geldiği noktada hizmet
konusunda üyelerine her zaman
kaliteli ve yüksek düzeyde hizmet
vermeye devam ettiğini söyledi.
YANLARINDAYIZ
Erkekli, üyelerinin sorunlarının
çözümü noktasında her zaman
yanlarında olduklarını belirterek,
“Bu güne kadar ki yapmış
olduğumuz çalışmalarımız
neticesinde yeni hizmet binamız,
5 ilçedeki temsilciliklerimiz
ile birlikte kantarlarımızla
laboratuvarlarımızla birlikte ciddi
anlamda üyelerimize yardımcı
oluyoruz.

Onların her sorunlarını çözme
noktasında yanlarında oluyoruz.
Çok şükür bu günlere kadar
geldik. Cenabı Allah izlere bu
günleri nasip etti” dedi.
ÜYE MENFAATLERİ
ÖN PLANDA
“Ben görev sürecim içerisinde
yapmış olduğum çalışmalarda her
zaman üye menfaatlerini koruyan
bir yapıya sahip olarak çalışmaya
gayret ettim” diyen Erkekli, şunları
kaydetti;
“2022 -2026 yılları arasında
yapacağımız seçim takvimi de
belli oldu. 1 Ekim Cumartesi günü
seçim sürecimiz akşam 17’ye kadar
devam edecek.”
ŞEREF DUYUYORUM
Borsa Başkanı olarak
görevini her zaman onurla
yerine getirdiğini kaydeden
Erkekli, “Bu esnada mensubu
olduğum ve görev yaptığım
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin vizyoner başkanı
Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile
birlikte çalışmaktan da şeref
duyduğumu belirtmek isterim.

Her zaman yanımızda olan bir
hemşerimiz ve ağabeyimiz olarak
değerlendirdiğimi söylemek
istiyorum” şeklinde konuştu.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Erkekli, bu süreçte kendisini
destekleyenlere de teşekkür
ederek, “Cumartesi günü
yapacağımız seçimlerden
sonra 2022-2026 yılları arasında
yapacağımız görev sürecinde
hizmet kalitemizi daha da
artıracağımızı ifade etmek
istiyorum.
Bugün Yozgat Ticaret Borsası
Yozgat’ta en üst düzeye gelmiş bir
sivil toplum örgütüdür. Yönetim
Kurulu ve beraber çalıştığım
arkadaşlarımıza da teşekkür
ediyorum. Üyelerimizin bana
göstermiş oldukları teveccühe
de teşekkür ediyorum. Hizmet
noktasında kalitesini daha da
yukarıya taşıyan ve bu amaçla
çalışmaya devam edecek olan bir
borsa olarak beni destekleyen tüm
üyelerimize bir kez daha teşekkür
ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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Siyasetin müdahil olmadığı seçimler…
Siyaset STK’yı, STK
da siyaseti yönetmek
ister.
Ama bir şekilde gücün merkezindeki siyaset, başta sendikalar
olmak üzere STK’ları
da kontrolü altında
tutmayı yeğler, bunda
da muvaffak olur.
Vatana ihaneti sivilleşme olarak gören/
gösteren ve sivil inisiyatifin içine illegaliteyi
enjekte eden karanlık
meslek gruplarının
sözde temsilcilerini ve sendikal
faaliyetleri bir kenara bırakalım.
Onun dışındaki sivil yapılanmaların içine siyasetin karışması maalesef ortaya çarpık
ilişkileri ve amacın dışındaki
yapılanmaları çıkarıyor.
Başta sendikalar dedik ya,
yine tekrarlayalım; sendikalar
başta olmak üzere oda, borsa, vakıf, dernek adına her ne
olursa olsun siyasallaşan bir
sivil inisiyatifin ne temsil ettiği

yapıya ne de topluma
yeteri kadar faydası
olmuyor.
Olmadığı gibi ortaya
çıkan sonuç, siyaseti
de memnun etmiyor
temsil edilen yapıyı
da.
YOZGAT’A
ODA-BORSA
GENEL
KURULLARI
STK’ların genel kurullarını seçim olarak
nitelendirmeyi uygun
görmüyorum.
Ticaret Borsası, Ticaret ve
Sanayi Odası, Ziraat Odası, dernek, vakıf. Yakın zamanda çok
önemli genel kurulları olacak.
Baktığımızda Ticaret Borsası
genel kurula mevcut Başkan
Mehmet Erkekli ile girecek.
Mehmet Erkekli, siyaset üstü
duruşu ile tanıdığımız, önemli hizmetleri bulunan ve artık
merkez ile birlikte tüm ilçelerde
kabul görmüş, temsil makamı
ile özdeşleşmiş Borsa ve Yozgat

TARIK
YILMAZ

adına önemli bir isim.
TOBB Başkanı Sayın M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun hizmet kalitesi, başarı çizgisi, ekip ruhu
ve ortaya koyduğu vizyona her
daim artı değer katmış bir borsa başkanı. Bu anlamda TOBB
yapılanmasına güç katıyor.
Genel kurulun şimdiden hayırlı
olmasını diliyorum.
Yozgat Ticaret ve Sanayi
Odası.
Genel kurulda mevcut Başkan Sinan Çelik ve İş İnsanı
Taylan Alakoç yarışacak.
Sadece bir odayı değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın başlattığı ve Yozgat
için hayati önem taşıyan ‘Yerelden Kalkınma Modeli’ni yürüten
önemli bir meslek teşkilatını
temsil ediyor.
O yüzden genel kurulun güçlü adayı Taylan Alakoç, sadece
bir oda başkanlığına değil çok
önemli bir vizyonun temsilciliğine de aday olacak.
Sayın Alakoç’un genel kurul
öncesi ortaya koyacağı duru-

şu bu anlamda dikkatle takip
edeceğiz.
Sürece siyasetin ‘kazanan
Yozgat olsun’ mantığından
bakmasını temenni ediyorum.
Zira ‘benden olsun, kim olursa
olsun’ mantığı siyasete de kazandırmıyor memlekete de.
Başta Taylan Alakç ve Sinan
Çelik olmak üzere Yozgat’ımız
adına genel kurulun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde daha detaylı
ve özel konularla Yozgat’taki
süreci konuşulan isimleri değerlendireceğiz.
Sorgun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Üzeyir Arslan.
Başlı başına mücadele ruhunu temsil eden bir sim Sayın
Arslan.
Sorgun’da genel kurul çok
adaylı geçecek gibi görünse
de Üzeyir Arslan temsil ettiği makamın başında güçlü ve
yaptıkları ile rüştünü ispatlamış
bir figür.
Siyaset burada hangi oranda
ve şekilde müdahil olur bilemi-

yorum ama Sorgun’un menfaatleri ölçüsünde birleştirici ruhun
hakim olması gerektiği kanaatindeyim.
Onun ötesinde siyasi rekabete dayalı bir bakış açısı kazandırmaz kaybettirir.
Siyasi görüşler farklı olsa da
genel kurullarda asıl olan başkanların karnesi, vizyonu ve
duruşudur.
Unutmayın, hiçbir oda, borsa, dernek başkanına, esnaf ya
da meslek üyeleri siyasette sırf
STK başkanlığından dolayı oy
vermiyor.
Ayrışan, zarar veren, ayrık
otu zihniyeti ile millet makamlarını işgal eden var ise lütfen
alenen ortaya koyun birlikte
karşı duralım.
STK’ların dünü ve bugünün
çok iyi analiz eden bir basın yapılanması olarak (Çamlık Medya) tüm genel kurulları yakinen
takip ediyoruz.
Şimdilik ilk temennimiz,
“Bırakın kazanan siyaset değil
memleket olsun”.

KAZANAN YOZGAT OLSUN!
Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk,
Yozgatspor ve Bozokspor kulüp müdürleri ve
takımların taraftar başkanları ile toplantı yaptı.
Polisevi Cafe 155’te yapılan toplantıda
konuşan İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, “Bal
ligindeki mücadelemiz Pazar günü verilecek
başlama düdüğü ile start alacak. İlimizde 2
tane güzide takım bu ligde mücadele edecek.
Amacımız biz Yozgatlıların hemşehrilerimizin ve
yurt dışındaki hemşehrilerimizin her iki takımla
da gurur duymasıdır. Başarıları ne olursa olsun
sonuna kadar her iki takımı da alkışlaması ve
onları sonuna kadar desteklemesidir” dedi.
TOPLANTI YAPTIK
Esertürk, Pazar günü gerçekleşecek
karşılaşma ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde
toplantı yapıldığını anımsatarak, “Pazar günü
oynanacak müsabaka ile alakalı Valimizin
başkanlığında il spor kurulu toplantısını yaptı.
Bu toplantıda bazı kararlar alındı. Tüm sezon
boyunca oynanacak müsabakalarla alakalı
güvenlik tedbirlerimiz hazır hale getirildi”
şeklinde konuştu.
BİRLİKTELİK VURGUSU
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Esertürk,
şunları kaydetti; “Bu müsabaka öncesinde ben

her iki takımın yöneticileri ve taraftar lideri
kardeşlerimizle bir araya gelip dünyadaki
3 milyona yakın Yozgatlının Pazar günü
oynanacak bu müsabaka ile gurur duyması
açısından dostluk ve kardeşlik açısından
bir birlikteliğin oluşması amacıyla buraya
geldik. Burada her iki yöneticimiz ve taraftar
grubu liderlerimizde buna çok güzel eşlik
ettiler. Her ikisi de beyanları ile Pazar günü
oynanacak müsabakada sonuç ne olursa olsun
sahadaki futbolcuların tamamını hep birlikte
alkışlayacaklarını ifade ettiler. Bu ifadeleri beni
ziyadesiyle mutlu etti.”
ALKIŞLAYACAĞIZ
“Atatürk’ün de ifade ettiği gibi sporcunun
zeki, çevik ve ahlaklı olanı en iyisi” diyen
Esertürk, “Ulu önder Atatürk sadece bunu spor
yapan insanlara değil bence tüm taraftarlara
ifade etmiş olduğu bir cümle olarak ben
anlıyorum. Ahlaklı ve centilmen olması da
ayrı bir meziyet. Yozgat’ta bunu görüyorum.

Her iki takımın taraftarı de gerçekten Pazar
günü oynanacak müsabakada ümit ediyorum
ve inanıyorum ki netice ne olursa olsun
alkışlayacak” şeklinde konuştu.
TÜM TEDBİRLER ALINDI
Esertürk, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
olarak gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek,
“Emniyet Müdürü olarak pazar günü oynanacak
müsabakada bütün güvenlik tedbirlerini
alacağız.
Bu Yozgatlı hemşehrilerimizin müsabakaya
rahat ulaşabilmesi, herhangi bir problem
yaşamaması için bizim üzerimize düşeni
yapacağız. Bende sezon boyunca her
iki takımında emektarı, alın teri döken
futbolcuları sakatlıksız, kazasız ve belasız
bir sezon geçirmelerini diliyorum. Bir takım
inşallah gruplara 3’ncü lige çıksın. Diğer
takımımız da bu ligde gelecek sezon için
aynı çabayı göstersin. Yozgatlılar kazansın,
hepimiz kazanalım. Her şey güzel olsun. Bu

düşüncelerinizden dolayı ben sizi alkışlıyorum”
ifadelerine yer verdi.
SAĞDUYU ÇAĞRISI
Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Müdürü
İsmail Şenyiğit, sağduyu çağrısında bulunarak,
“Bozokspor kulübü olarak misafir gözüküyoruz.
Ev sahibi takımımız da Yozgatspor. Herhangi
bir gerginliğin olacağını düşünmüyorum.
Sağduyulu olup her iki takımda yoluna devam
edecek” dedi.
DOSTLUK İÇİN ÇIKACAĞIZ
Yozgatspor 1959 FK Kulüp Müdürü Feramuz
Gencer ise, “Yozgatspor 1959 yılından beri 3
milyon Yozgatlıyı temsil etmiştir. Bu maçta da
en güzel şekilde temsilini yerine getirecektir.
Bütün Yozgat’ın seyredeceği, ayakta
alkışlayarak bir maç olarak düşünüyorum.
Her iki takımda üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirecektir. Biz buraya dostluk için
çıkacağız. Paylaşma için güzel şeyleri Yozgat
adına sergilemek için çıkacağız. Hiçbir şekilde
şiddetin, kötü davranışın ve olumsuz her türlü
faaliyetin karşısındayız. Bu çerçevede Yozgat’ın
kazanacağı noktada birleşmesi için çağrıda
bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.
KAZANAN DOSTLUK OLSUN
Her iki takımın taraftarları da Yozgat’ın ortak
paydasında birleşeceklerini belirterek şunları
kaydettiler;
Yozgatspor Kırmızı Şimşekler
Taraftarlarından Yılmaz Taşdemir; Birlik
beraberlik ve dostane bir maç olsun. Kazananı
alkışlayalım. Bu sözü burada verelim.
Bozoklular Taraftar Grubu Başkanı Tuncay
Özentürk; Yeni sezon her iki takımımıza da
hayırlı olsun. İlk müsabaka da Bozokspor ve
Yozgatspor centilmence bir maç çıkarsın. Bu
maçın sonunda kazanan dostluk olsun. Biz
buradan taraftarlar gurubu olarak ve taraftar
olarak yenen takımı alkışlayacağımızın sözünü
veriyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun. İnşallah
Pazar günü dostane bir maç olur.

BU EKMEK BiR YIL

BAYATLAMIYOR
Yozgat’ta kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve 1 yıl boyunca
bayatlamadan muhafaza edilebilen yufka ekmek yapımına başlanıldı.
Yozgat’ta gelenek haline gelen kışlık yufka
ekmek yapımı telaşı başladı. Kış aylarının
yaklaşmasıyla özellikle kırsalda yaşayan
kadınlar, yufka ekmek yapımı için kolları
sıvadı. Aydıncık ilçesinde sabahın erken
saatlerinde bir araya gelen kadınlar, imece
usulü hava kararıncaya kadar yufka ekmeği
pişirmeye devam ediyor.
Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan
un, tuz ve su ile yoğrulan hamurlar, maharetli
ellerde beze haline getiriliyor. Bezeler
diğer kadınların oklavalarında incecik açılıp
yufkaya haline getiriliyor ve daha sonra ateş
üzerindeki saçta pişirilerek yufka ekmek
halini alıyor.

Bir yıl boyunca evlerin serin yerlerinde ve
depolarda muhafaza edilen yufka ekmekler,
bayatlamadan 1 yıl boyunca tüketiliyor.
Ankara’dan memleketin yufka ekmek
yapmak için gelen Rahime Erkoç, “Yufka
ekmek yapıyoruz, kış hazırlığı komşularla
toplanıp imece usulü, yardımlaşarak her gün
birimize ekmek yapıyoruz. Birimiz yoğuruyor,
birimiz pişiriyor, birimiz de çeviriyor. Kışın
bunları tüketiyoruz, bir sene boyunca bunları
yiyoruz. Bir sene bayatlamadan duruyor, kış
boyu bunları yiyoruz. Yaza kadar yeniyor
yufka ekmek hiçbir şey de olmuyor.” dedi.
İlçelerinde kış hazırlıklarına başladıklarını
söyleyen Arife Koçak ise, “kış hazırlığımız

var, yufka ekmek yapıyoruz. Komşularla
birleştik her gün birimize yapıyoruz.
İmece usulü, bir gün bize diğer gün onlara
yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Kış boyu
yiyoruz. Her işimiz yardımlaşarak. Çok da
güzel oluyor.” şeklinde konuştu.
Yufka ekmeğin kendileri için vazgeçilmez
olduğunu belirten Zülfiye Erkoç da, “Kışın
toplanıyoruz, her gün birimize yufka ekmek
yapıyoruz. Kış boyu her öğün yufka ekmeği
tüketiyoruz. Komşular arası imece usulü
yapıyoruz, toplanıp kendimiz yapıyoruz.
Kış boyunca bu ekmeği yiyoruz. Bir sene
boyunca bayatlamadan duruyor. Zaten kuru
bir şekilde saklıyoruz, yiyeceğimizi alıp

sulayıp tüketiyoruz. Daha sağlıklı, mayası
yok. Sadece tuz, un ve sudan oluşuyor. Yufka
ekmek bizim vazgeçilmezimiz.” ifadelerine
yer verdi.
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Birlik ve Dirilik Mekanı olarak Camiler
İnsanlık tarihine baktığımızda,
gerek semavî din
mensuplarının ve
gerekse de batıl din
mensuplarının tamamına yakının bir
inanç etrafında toplandıklarını ve o
inancı temsil eden
mabette bir araya
geldiklerini görürüz.
Mabed geleneğinin
temeli ilk insan Hz.
Adem’e ve onun tarafından inşa
edilen yeryüzünün ilk evi ve
aynı zamanda ilk mabedi olan
Beytullah’a dayanır.
Zira Kur'an-ı Kerim'de insanlar için inşa edilen ilk mabedin
(beyt) Kabe olduğu bildirilmektedir.(Al-i İmran,96) Onun ilk
bânisinin ise Hz. Adem olduğu
rivayet edilmiştir. (TDV,İslam
Ansiklopedisi, Cami maddesi) Bu
gelenek, tarihsel süreç içinde niteliği ve işlevi değişmekle birlikte hemen her toplumda varlığını
sürdürmüştür.
Günümüz dünyasında, insanları bir araya getiren diğer
sosyal ve kültürel ortamların bulunmadığı fazlaca yer olmasına
rağmen üniversite, kültür merkezi, sinema ve tiyatro salonları

vb. gibi fakat şöyle ya
da böyle dünyanın hemen her yerinde insanların ibadet ettikleri bir
tapınak veya mabedin
bulunmadığı yerleşim
alanından söz etmek
mümkün değildir.
Dünyamız, bu yönüyle yerleşim yerlerinin
merkezleri başta olmak
üzere her bir köşesinde
mabetleri bulunan, mabetler gezegeni gibidir.
Bu durum her insanın özünde
var olan, inanma (tapınma), kulluk, sığınıp ve korunma duygusunun mekan olarak yansıması
gibidir.
Bu çerçeve de İlahî kaynaklı
Hristiyanlıkta kilise; Yahudilikte
havra ve sinagoglar mabed işlevini görürken, İslâm toplumlarında ise bu işlevi camiler yerine
getirmişlerdir.
Şunu da ilave etmek gerekir
ki, diğer dinlerden farklı olarak
İslâm, Müslümanlar için bütün
yeryüzünü temiz ve ibadete
elverişli yer olarak kabul etmiştir. Ancak ferdi ibadet açısından
belli bir mekan zorunluluğu bulunmamakla birlikte, cemaat
halinde mekanı belli, düzenli ve
huzurlu bir ibadet için sabit bir

ALİ
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ibadet mekanına ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim Müslümanlar,
Medine'ye hicretin ilk durağı
olan Kuba köyünde, akabinde de
Medine de Mescid inşası yoluna
gitmişlerdir.
Hatta daha Mekke'de iken
bile Erkam’ın evinde olduğu gibi
bazı mekanları toplu ibadet için
tahsis etmişlerdir. Geçmişte
olduğu gibi günümüzde de Camileri, inanmış gönüller imar,
inşa edilmekte ve camiler için
yapılan yardım çağrısına kendileri muhtaç olsalar bile daima
onlar olumlu karşılık vermektedirler. Müslümanların, camilerin tefriş ve inşasına bu derece
önem vermelerinin temelinde,
Hz. Peygamberin, "Kim Allah'ın
rızasını umarak bir mescid inşa
ederse, Allah da cennette ona
bir köşk hazırlar"(Müslim, Mesacid, 4.) vb. müjdeleri yatmaktadır. Dinimizde , Mü'minlerin
birbirlerinin kardeşi ilan edilmiş
olmaları temel ilkelerden biridir.
Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde inananların kardeşliği,(Hucurat, 10.) birlik ve beraberlikten
ayrılmamaları,(Al-i İmran, 103)
birbirleriyle maddî ve manevî
alanlarda yardımlaşma ve dayanışmaları(Maide, 52.) vurgulanmıştır. İhtilafların, bölünme ve

gruplaşmaların ise, Müslümanların zayıf ve güçsüz konuma
düşmelerine neden olacağı ifade
edilmiştir. "Allah'a ve Resûlüne
itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız
da kuvvetiniz (gücünüz-devletiniz) gider. Bir de sabredin.
Allah sabredenlerle beraberdir."(Enfal, 46.), "Hep birlikte
Allah'ın ipine sımsıkı sarılın,
parçalanmayın..."(Al-i İmran,
103 ), gibi âyeti kerimeler Müslümanları birlik ve beraberliğe
çağırmış, ayrılıp bölünmenin
zararlarına dikkat çekmiştir. Nitekim İslâm dünyasının bugün
içinde bulunduğu üzücü durumu,
gruplaşmalara, bölünmelere ve
basit çıkar hesaplarına bağlamak
mümkündür.
Yüce dinimizin mensupları
arasındaki birlik, dirlik, sevgi
ve saygıyı temin, toplumsal
yardımlaşma ve dayanışmayı
tesis için oluşturduğu kurumların
başında camilerimiz gelmektedir. Camiler, Müslümanların
ibadet, ilim ve meşveret durağıdır. Camiler sadece ibadetlerin
eda edilip çıkıldığı bir mekan
değil, aynı zamanda diğer pek
çok etkinlik ve faaliyete de ev
sahipliği yapmış ve yapmaktadır. Mü'minler, Kitabımızda "Al-

lah'ın evi" olarak adlandırılan
Beytullah’ın birer şubesi olan
bu mekanlarda, huzur ve huşu
ile dünyanın aldatıcı ve insanı
bunaltan ortamından kendilerini azıcık da olsa tecrit etmekte Rableriyle baş başa kalmaktadırlar. Dostlukların temeli
buralarda atılmakta, sevgi ve
barış sözcüğü olan "Selam"
sırrına da buralarda erilmektedir. Camiler semtin, mahallenin,
köyün, kasabanın, şehrin ve
dahası oralarda yaşayan müminler topluluğunun ortak atan kalbi
gibidir. Bu kalp zayıfladığı ve
durduğunda huzur ve tesanüd
kaybolacak, ufkumuzu karanlık
kaplayacaktır.
Her yıl olduğu gibi bu yılda
1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri haftası olarak kutlanacaktır.
Bilvesile birlik, dirlik ve huzurumuzun harcı olan Camilerimizde
cemaate iştirak ederek imar
edelim. Temizlik, bakım, onarım ve inşasına destek olalım.
Bu güzide mekanları her türlü
farklı düşünce ve mülahazaların
dışında tutarak sahip çıkalım.
Camilerimizde bizlere din hizmeti sunan hocalarımız başta olmak
üzere her alanda din hizmeti sunan din gönüllülerimizin yanında
olalım.

TRAFIKTE YAYA ÖNCELIĞINE

DiKKAT ÇEKTiLER!
Trafikte yaya önceliğine dikkat
çekmek ve sürücü duyarlılığını
artırmak için "Yayalara öncelik
duruşu, hayata saygı duruşu"
sloganıyla farkındalık kampanyası
başlatıldı.
Yozgat Milli Eğitim vakfı
İlköğretim Okulu önünde yapılan
programa Yozgat Valisi Ziya Polat,
Belediye Başkanı Celal Köse, Ak
Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
İl Milli Eğitim müdürü Yusuf Yazıcı,
Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk,
daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Program kapsamında protokol
üyeleri tarafından çocuklara boyama
kitabı, şapka ve düdük dağıtılırken
yaya kaldırımları da çocuklarla
birlikte boyandı.
FARKINDALIK
OLUŞTURUYORUZ
Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, öğrencilerle birlikte yaya
bilincinin oluşturulması dolayısıyla
farkındalık oluşturduklarını söyledi.
Başer, “İçişleri Bakanlığının
Türkiye genelinde yapmış

olduğu yaya geçidindeki
vatandaşların önceliklerinin
korunması, yayaya saygının
farkındalık oluşturulması amacıyla
okulumuzdaki öğrencilerimizle
beraber öğrencilerimizle birlikte
hem yaya geçidini boyayacağız,
hem de farkındalık oluşturacağız.
Temennimiz ve arzumuz odur ki,
yayaların öncelikli olduğunu ve
bir canın bizim için çok değerli
olduğunu, hem insan hem de diğer
canlılar olsun önemli olduğunu
bir kez daha buradan hatırlatmak
istiyoruz” dedi.
ÖNCELİK YAYANIN
Vatandaşın ve yayanın her
daim öncelikli olduğunu belirten
Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, “Bizler insanı yaşat ki devlet
yaşasın anlayışı mensupları olarak
bizim için vatandaşımız her daim
önceliğimizdir.
Vatandaşlarımızın huzurlu ve
güvenli, kazanın ve belanın olmadığı,
hem şehir içi hem de şehir dışındaki
alanlarda buluşturmak istiyoruz.
Programın hayırlı olmasını, Yozgat

ve Türkiye’de farkındalık yaratmasını
temenni ediyorum” diye konuştu.
BELEDİYE OLARAK YAYA
GEÇİTLERİNİ BOYUYORUZ
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse ise, Milli Eğitim Vakfı okul
bahçesinin önündeki yaya geçidinde
çocuklarla birlikteyiz.
Yayalara öncelik hayata saygı
sloganımız. Bizde Yozgat Belediyesi
olarak yaya geçitlerimizi okulların
açılmasıyla birlikte hepsini boyalı
hale getirdik.
Sadece okul önlerinde değil
cadde ve sokaklarımızdaki yaya
geçitlerimizi de boyayarak öncelikli
hale getirdik.
Buradaki amacımız öncelikle
çocuklarımızdan başlamak üzere
yaya geçitlerindeki insanlarımıza ve
evlatlarımıza yol verilmesi, onların
hayatlarına saygı duyulması ve
onlara öncelik verilmesidir. Bu bilinci
aşılanması için İçişleri bakanlığımızın
uygulamasını bugün Yozgat’ta da
yapıyoruz. Önceliğimiz yaya, yaya
güvenliği, yaya sağlığı ve halkımızın
sağlığıdır” dedi.

ÖNCELİK YAYANIN,
ÖNCELİK HAYATIN
Son olarak konuşan Yozgat Valisi
Ziya Polat, “İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun başlattığı çalışmalarda
da ilimizde ve Türkiye’nin her
yerinde öncelik yayanın öncelik
hayatın çalışmalarımızı geçtiğimiz
yıllarda yapmıştık. Bu sene de
yine bugün farkındalık oluşturmak
amacıyla yayalara öncelik duruşu
hayata saygı duruşu mottosuyla
çalışmalar devam ediyor. Buradan
tüm sürücülerimizden rica ediyoruz.
Öncelik yayanın ve öncelik hayatın
diyoruz” dedi.
TRAFİK EĞİTİM PARKINDA
EĞİTİM VERİYORUZ
Vali Polat, “Geçtiğimiz yıllarda
Trafik eğitim parkımızı da açtık.
Şuan eğitim öğretimin başlamasıyla
birlikte çocuklarımız başta olmak
üzere İl Emniyet müdürlüğümüz,
Jandarma Komutanlığımız, AFED
ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün

ortak çalışmasıyla çocuklarımıza
eğitim parkında eğitimleri verdik
ve vermeye de çalışacağız. İlimiz
genelindeki tüm yaya geçitlerinin
eğitim öğretim yılının başlamasıyla
birlikte belediyelerimiz yaya
geçitlerini boyuyorlar ve boyamaya
devam edecekler. En kısa zamanda
da boyanmış şekilde olacak.
Sürücülerimize rica ediyoruz. Yaya
geçitlerinde geçiş hakkı yayanın.
Lütfen bu kurala uyalım. Uymak
zorunda olduğumuzu da bilelim. Bu
eğitim ve bilinci yavrularımızdan
başlamak üzere tüm insanlığımıza
aktarmaya çalışıyoruz ve çalışmaya
devam edeceğiz. Programın hayırlı
olmasını ve kazasız yolculuklar
diliyorum. Hep beraber trafik bilincini
verdik ve vermeye devam edeceğiz”
diye konuştu. Konuşmalar sonrasında
Protokol üyeleri ile birlikte çocuklar
yaya geçitlerini boyarken, çocuklara
şapka, düdük ve boyama kitabı
dağıtıldı.

Hemen
sonra

Aşı
boyası

Küçük
bir esnaf

Bir tavuk
ırkı

Ankara'da
bir sanat
müzesi

Garez

Deniz
teknesinin
iç yanları

Dünyanın
iki ucu

Baston

Kayak

Resimli
duvar ilanı

Şafak
vakti

Değerli bir
süs taşı
Atın eşkin
yürüyüşü

Acıklı

Bir
parazit

Beddua

Parlak
bir yıldız

Kod

Kalın kaba
kumaş

Yoğun su
buharı

Sanayi,
endüstri

Romatizma

Yersiz
davranış

Reçineli
zamk

Tuzağa
düşürmek

Osmanlı
deniz
generali

Fütüvvet
şeyhi

Bir yol
kaplaması

Boynun
arkası

Efsanevi
Argos kralı

Adaletli
Hint
kraliçesi

Teras,
sundurma

Tek,
biricik

İnce,
keskin ses

Derviş
külahı

Aşırı
saf

Gurbet

İşaret

Akım
toplar

Zihinde
tasarlanan

Bir süs
köpeği
Tanrı
tanımaz
İsim

Tutsak
Dar, kalın
tahta
Durağan
Nüsha

Başlıca,
temel

Yalım,
yalaz

Binek
hayvanı

İsyankar

Üretim

Futbol
oyunu

Akarsuyun
hacmi

Sözleşme
Kamuflaj

Oturulan
yer

Hint
böreği

Kirli ve
pasaklı

İterek,
zorla

Afrika'da
bir nehir

Hafifçe
topallayan

Boy

Bir yaban
mersini

Büyük
teyze

Sevgili

Ceylan,
karaca

Teninde
ben
bulunan

Gelenek

Vezir
uşağı
Üç köşeli
bir çalgı

Büyüteç

Uyma

Bir halk
oyunu

Çin
verniği

Ankara'nın
bir ilçesi

Roma'nın
eski adı

Odunsu
bitki

Sâfi
Kırma,
melez

Japon
çömleği

Uzunluk
ölçüsü

İnsan
topluluğu

Cami'nin
bir bölümü

İlavesi

Kent
serserisi

Bir
tahıl

Bahçe
mutfağı

Çıkarma
işareti

Açığa
çıkarma

Halk
şairi
Menekşe

Uyanık,
gözü açık

Erkek
ördek
Aba giymiş olan

Kafa,
ser

Istırap

Metin

Etkin

Delgeç

Tavlada
bir sayı

Bir kan
grubu

Bir nota

Derme
çatma

İslam'ın
bir şartı

Yokuş

Derin
baygınlık

Boğaz,
gırtlak

Yemeklik
bir bitki

Üs,
merkez

El ile
yapılan
iş

İnanç

Yüz
ifadeleri

Alt
resimdeki
Yozgat
Şefaatli
belediye
başkanı

Külhanbeyi ağzı

Efelek

Mimarlık

Eder,
paha

Irmak

Bir Latin
dansı

Büyük
bir balık

Kalıtsal

Bir süs
bitkisi

Moda
desinatörü

İnci
kabuğu

Tatlı bir
besin

Telli bir
çalgı

Orta
öğretim

Cet

Eskrim
kılıcı

Savaştan
sağ dönen

Bir renk

Cilve
yapma

Üst
resimdeki
Ankara’da
hayırsever
İş insanı

Bin
kilogram
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Bir gün
adı

Bir cins
güvercin

Yozgat'ın
meşhur
yemeği

Yozgat'ta
bir kaya
yerleşimi

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 5'DE
NA
MM
US
UR
UN
NS
MY
MU
MA
CA
Mİ
RA
AB
ÜL
ŞM
KG
AR
MA
MA
UR
AR
ZM
TM
K
KE
NE
AN
ES
A
MM
RN
PA
T
NM
L
KA
IM
İM
AL
HA
EM
TM
KR
ME
AY
LA
MÇ
SE
EK
EL
EF

V
S E
F
S A
S
A
I
R B Ü Z
A A T
O K
N
İ S P E
A Y L
T H A L
E
İ T
N E K
E K
E
R İ M E
H E R
E R R E
C A L
E Ç İ Ö
Hakikatsiz
Belli
etme

Suç işleyen kimse
Kolayca
aldatılan

Üst resimdeki
Ankara
Kahraman
Kazan
Belediye Bşk.

Yozgat'ta
bir dağ
Güçlü,
sağlam

G

Söz
verme
Evcil bir
geyik

R
Oran

Kişisel
bilgisayar

P
İçine
alma
Sözleşme

A
Eskrim
kılıcı

G
Ü
V
E
N
C
İ
K

Yanardağ
tıkacı
Yozgat'ın
ünlü cacığı

E P
E
A Z
Z
R İ
K

Sıvı hale
gelmek
Yetersiz

Molekül

Devlet
adamları

Ankara'
nın en
kalabalık
ilçesi

Kalın kaba
kumaş

Seciye,
karakter

Hint
kraliçesi

Düş
ülke

Varsayım,
faraziye
Baş,
kafa

Memeli
bir
hayvan
Taklit

Avare

Boya
inceltici

Bir pasta
türü
Kavisli
olan

İktisat

Demir
yolu
Kez,
defa

Yurt
dışına
satma

Bir tür
koyun

Kraliçe

Yavaş,
sessiz

A
Z D İ
A İ L
A
F
E R H
R A
H E
H İ P
A P İ
T
K
A K
A R
K L E
R A Y
O N O
K
N
İ K
A R
U S U
R E N

Rütbesiz
asker

Bayağı
Utku

Tanrı

Arka,
geri

Keşiş

Kısa iç
giysisi

Destansı

Seslenme
sözü
Yanlış,
yanılgı

Bazen
Artan
sayı

Durmadan
Mağaza
bölümü

Ön gün
Taslak

Gece
bekçisi

Derince
çanak

Belge

Göktürk
harfleri

Bulmaya
çalışma
Tümör

E
R M
O
R T
A T
D O
Y
O T
U
A H
H A
İ F
R
D
M İ
A Z
V E
A M
L
T

Su
taşkını

İlkesöz

Peki,
hayhay

Bir iletişim
aracı

Piston
kolu

Garip,
şaşılacak

Erkek
hizmetçi

Sonra,
en sonra

Yılanın
attığı deri

Bir zaman
birimi

Ritm,
tartım

Asılsız
söz

Terek

Asılı
taşıt

S
E
L D
A
O Ğ
N
B İ
E Z
Ş A
F
B İ
E
K A
A K
U
U R
S İ
A
R A
E L
Bir
devlet
Nemli

Bir
yeryüzü
şekli

Bir
Amerikan
füzesi
Bir sayı

Büyük
derslik

Göreceli

Birdenbire
öfkelenme
Kalıcılık,
ölmezlik

Kedi,
köpek
yavrusu

Hint omleti

Boyu
büyümek
Öz su

Erler

Kırmızı

U
R
U
G
U
A
Y
Saat
zinciri

Yemeklik
bir sebze

K
E
R
E
V
İ
Z

Sürüm
Terazi
gözü

K
E
F
E

S
O
U T U B E
E M İ
E N A
K
Z
M O R
M F İ
O
E L
A Ş
K Ö S T E
R A M
V E R A N
E
A K E
N İ K
F
M A N İ
K A
İ S
A M A K
R E V A Ç
A
A H U
R A T
B
T A B U
F E R İ K
Kimono
kuşağı

Makineli
tüfek

İtikleme

Beşinci
tat

Bir tembih
sözü

Bir deniz
memelisi

Üstünden
geçmek

Boksta bir
yumruk

Bir ipek
kumaş

Bir renk
Eskrim
kılıçı

Muhtemel
Fırlatmak

Ondalık
Alay,
istihza

Bilgisayar
belleği

Kahveci
tepsisi

Toplar
damar

Çok
güzel

Yaşlı
kurt

Tespih
tepeliği

Küçük
bir kuş
Evlilik
akdi

Engel
Kesin
yargı

İskambilde
sinek
İnternette
kullanıcı
resmi

Açıkça
duyurma

Ankara'da
bir baraj

Ceylan,
karaca

Tanrı
tanımaz

Kimya'da,
Bizmut

Tekinsiz

İ
T
T L İ
M O R S
E M H A
B O T
L A S I
A R
L
K
E M
A S K I
K E Ş
L A
Ş
A N T A
D E H
P A T İ
İ L A N
Küpeşte
deliği

Sardalye
balığı

Alt
resimdeki
Hayırsever
iş insanı

Küçük
gemi

Reçineli
zamk

Kurnaz,
açıkgöz

İlaç,
deva

Büyük
rezalet

Bir çeşit
peynir
Bir nota

Yunanca
bir harf

Ata verilen
emir
Sabit
bir sayı

BERBER VE KUAFÖRLERIN BIR GÜN

KAPANMASI KARARI ERTELENDi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının
haftanın bir günü kapalı olması
uygulaması 1 Ocak 2023’e ertelendi.
Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve
güzellik salonlarının haftanın bir günü
kapalı olması yönünde karar almıştı.

Karar 1 Ekim 2022 tarihinden yürürlüğe
girecekti.
Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför
ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den
itibaren haftanın bir günü kapalı olması
uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi.
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EMiN ELLERDE

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
Yozgat Belediyesi’ni arayan ve annesine
ulaşamadığını ileten bir vatandaş böyle
cevap verdi; ‘Emanetiniz emin ellerde.”
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
bir vatandaşın belediyeye ulaşarak
annesinin yaşlı olduğunu, yalnız
yaşadığını ve kendisine ulaşamadığı
için endişelendiğini söyledi. Başkan
Köse, yaşlı teyzemize ulaştıklarını
belirterek, “İl dışında ikamet eden
hemşehrimiz annesine ulaşamadığını,
yaşlı ve yalnız yaşadığını, telefon
kullanmayı bilmediğini bildirmişti.
Ekiplerimiz anında hem teyzemizin
hanesini ziyaret edip oğlu ile
görüşmesini sağladı hem de telefonu
nasıl kullanacağı konusunda ilgilendi.
Emanetiniz başımız üstündedir,
gönlünüz rahat olsun. Teyzemize sıhhat
ve selamet diliyorum” ifadelerine yer
verdi.

EN iYiSiNi

TAZIYE ZIYARETINDE BULUNDU
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, Adana Jandarma Bölge Komutanı
Tümgeneral Murat Bulut’un vefat eden
Kayınvalidesi Şerife Bulut için taziye
ziyaretinde bulundu.
Başkan Köse, “Hemşehrimiz, Adana
Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral

YAPIYORUZ

Murat Bulut komutanımızın kayınvalidesi
Şerife Bulut teyzemizin vefatını üzüntü ile
öğrendim. Çayıralan ilçemizde Tümgeneral
Murat Bulut paşamızı ziyaret ederek
taziyede bulunduk. Yüce Mevla'mdan
teyzemize rahmet, ailesi ve sevenlerine
Sabr-ı Cemil niyaz ediyorum” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme
projesi ve Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi
2. Etap yapım projesi kapsamında devam
eden çalışmaları yerinde inceledi.
Vatandaşla ve esnafla da bir araya

SU ŞEBEKESI YENILEME

ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Şehrin alt yapısında yenileme çalışmalarını
sürdüren Yozgat Belediyesi, 204 kilometre
su şebekesinin yanında 60 kilometre
de kanalizasyon şebekesi çalışması
gerçekleştirecek.
Yozgat Belediyesi, ihale sürecinin
tamamlanması ve inşaat projesinin müteahhit
firmaya teslim edilmesiyle içme suyu ve
kanalizasyon şebekesi çalışmalarına başladı.
Yozgat Belediyesi’nin asrın projesi olarak
nitelendirdiği ve 16 milyon avro değerindeki
projede içme suyu isale ve terfi hattı çalışmaları,
10 Eylül Cumartesi günü Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ’ın da katılımıyla start aldı.
Şehrin altyapısında özellikle su şebekesinde
büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Belediye
Başkanı Celal Köse, altyapı yenileme
çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini söyledi.
Başkan Köse, “Yozgat’ta 40-50 yıl önce yapılmış

pek çoğu asbestli borulardan oluşan bir
altyapımız vardı. Suda kayıp kaçak oranımızla
Türkiye'de ilk sıralardayız. Şehrimize verdiğimiz
suyun üçte ikisi neredeyse kayboluyordu.
Dolayısıyla biz de Avrupa Yatırım Bankası
aracılığıyla bir proje hazırladık. Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da destek
oldu. Şu anda 8 mahallemizde çalışmalarımız
büyük bir hızla devam ediyor.” dedi.
Altyapı çalışmalarıyla birlikte üstyapıyı da
yenileyeceklerini anlatan Köse, “Şehrimizde 204
kilometre su şebekesinin yanında 60 kilometre
de kanalizasyon şebekesini yenileyeceğiz.
Altyapıyla birlikte üstyapıyı da yapıyoruz.
Yeniden asfalt serimi, kaldırımların yenilenmesi,
ışıklandırma, yol çalışmaları, boyama çalışması
gerçekleştiriyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir
ve daha şık bir hale getireceğiz.” şeklinde
konuştu.

gelen Köse, “Şehrimiz için hazırlayıp
çalışmalarına başladığımız projelerimizi
yerinde inceliyor, hemşehrilerimizle bir
araya geliyoruz. Hemşehrilerimiz için en
iyisini yapmaya, onlar için çalışmaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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DOLU DOLU
BiR HAFTA OLACAK
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, 2022
Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din
Görevlileri Haftası dolayısıyla toplantı
düzenlendi.
Hafta dolayısıyla çeşitli etkinliklerin
düzenleneceğini belirten Yozgat İl Müftüsü
Ali Gülden, Cumartesi günü itibari ile Camiler
ve din Görevlileri Haftasını başlatacaklarını
söyledi.
Gülden, “1-7 Ekim tarihleri camilerin
hatırlanması, o camilerde din hizmeti
üreten cami, kuran kursu ve şair alanlarında
toplumumuza ulaşan din görevlilerimizin
hatırlanması için çeşitli etkinliklerle idrak
edilmesi, faaliyetler yürütülmektedir” dedi.
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASINA
DENK GELDİ
Bu sene Camiler Haftası bitiminin Mevlid-i
Nebi haftası başlangıcına denk geldiğini
belirten Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, “Hem
Camiler Haftası hem de Mevlid-i Nebi
haftasını beraber idrak edecek şekilde bir
program planlaması yaptık”
YENİ BİR EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLADI
Gülden, “Yeni bir eğitim dönemi geçen
hafta başladı. İlimizin her bir köşesinde
bazı köylerimizde Kuran Kursu faaliyetleri
başladı. Geçmiş yıllarda sadece yetişkinlere
hizmeti verirdik. Birde hafızlık kurslarında
bu hizmeti yürütürdük. İhtiyaç odaklı diye
tabir ettiğimiz her yaştan insanlarımız
için açılmış kurslarımızın yanında hafızlık
kurslarımız da yine artarak devam ediyor.
Bunlara son yıllarda ilave olarak 4-6 yaş diye
tabir ettiğimiz eğitim sürecini dahil ettik. Biz
bu sene kayıtlar daha başlamadan 4-6 yaş
kayıtlarının dolduğunu gördük. Bu vesileyle
Yozgatlı hemşehrilerimize kurumumuza
olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Bizlerden bekledikleri şekilde yavrularımıza
eğitim vereceğimizi, ilgileneceğimizi, dinini,
devletini, milletini, anne ve babasını, Allah’ı,
Peygamber’ini ve kitabını öğrenen nesiller
olarak hazır hale getireceğimizi söylemek
istiyorum” dedi.
DİYANET YAYINLARINDA İNDİRİM
1-7 Ekim Camiler haftası dolayısıyla
Diyanet İşleri Başkanlığının diyanet

yayınlarında yüzde 45 oranında indirim
kampanyası başlatıldığını ifade eden Gülden,
“Son yıllarda başkanlığımızın, Türkiye
Diyanet Vakfı’nın yayınları alabildiğince
çeşitlendi. Her alanda insanımızın ihtiyaçları
giderilebilecek şekilde eserler, yayınlar,
özellikle dini, sosyal, felsefe, bilim içerikli
yayın çeşitliliği de yayınlarımız arasına girdi.
Bu hafta dolayısıyla Yozgatlı kardeşlerimizin
istifade etmesini tavsiye ediyorum”
HALKIMIZI BİLGİLENDİRECEĞİZ
İl Müftüsü Ali Gülden, “Hafta etkinliklerinin
başlangıcı olarak bugün Cuma dolayısıyla
halkımızı bilgilendirmiş olacağız. Bu haftada
daha ziyade camilerimizin temizlenmesi,
bakımı, onarımı, vatandaşımızın tekrar camiye
gelip dolu dolu, yan yana ve diz dize ibadet
etmelerine davet edeceğiz. Zaten bu davet
bizim kitabımızda asırlar öncesinde yapıldı.
Biz yine Hz. Peygamber’in cami davetini bir
araya gelip her türlü derdimizi, problemiz
birlik ve beraberlikte yakaladığımız bu
mekanımızı hafta dolayısıyla yeniden
hatırlayıp bir Müslümanın namazını 5 vakitten
en azından 3 vaktini camide kılmasını, 2
vaktini evde kılıyorsa gibi herkes kendi
hayatında bir basamak daha ileriye adım
atmak suretiyle hem ibadet hayatında hem de
ibadet mekanlarıyla ilgisi manasında bir adım
daha ileri gitmesini biz bu hafta dolayısıyla
vatandaşlarımızdan bekliyoruz” dedi
ETKİNLİKLER PLANLADIK
Hafta dolayısıyla bir takım etkinliklerin
düzenlendiğini ifade eden Gülden, “Çalatlı
mevkiinde bulunan hatıra ormanında bir
program yapmayı planladık. Hasta olan din
görevlileri, emekli olan din görevlilerimizi
bir vesile ile hatırlayıp onlarında kapılarını
çalma düşüncesindeyiz. Diyanet İşleri
Başkanlığımızdan 3 hocamızı davet ettik.
Hocalarımız ilimizde ve ilçelerimizde
konferanslarımızı planladık. Hafta boyunca
halkımıza dönük mesajlar verilecek.
Üniversitelerden hocalarımız farklı
ilçelerimizde hafta dolayısıyla program
yapacaklar. Bu faaliyetlerimiz hedeflediğimiz
şekilde sağlıklı sıhhatli şekilde yürür” diye
konuştu.

KOMŞUDAN

BiR HABER

ÇORUM, MEMBA
KALITESINDE SU IÇECEK
Tarım, enerji, hizmet
ve çevre sektörlerinde
faaliyetlerini yürütmekte
olan Devlet Su İşleri (DSİ)
Genel Müdürlüğü; inşa ettiği
dev barajlarda depoladığı
suyu başta içme, kullanma
ve sanayi suyu üretimine
yönelik tesisler olmak üzere;
hidroelektrik enerji üretimi,
tarımsal sulama, atık su
arıtımı, taşkın kontrolü gibi

çok geniş bir yelpazede
mühendislik yapıları
vasıtasıyla milletimizin
hizmetine sunuyor.
Çorum Koçhisar Barajı 2.
Kısım İçme suyu İsale Hattı
inşaatında gelinen son nokta
hakkında açıklamalarda
bulunan DSİ Genel Müdürü
Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin
önemli aşamalarından
birisi olan içme suyu isale

hattı tamamlanmıştır. 10
bin metreküp kapasiteli
depoda ise çalışmalar tüm
hızıyla devam etmekte olup,
depo inşaatının 2022 yılı
sonuna kadar tamamlanması
hedeflenmektedir.
Çorum ilimize tamamlanan
içme suyu isale hattında
bugüne kadar 3 milyon 54
bin 922 metreküp içme suyu
verilmiştir” dedi.

Obezite ameliyatı ile 30 kilo
verdi, görenler tanıyamıyor

Tokat'ta mide küçültme
ameliyatı olarak 30 kilo veren
doktorun adeta hayatı değişti.
Zile İlçe Sağlık Müdürü
Pratisyen Hekim Dr.
Feyza Çetin (29) birçok
defa diyetisyene giderek
kilo vermeyi denedi.

Haşimato hastalığı nedeni
ile kilo veremeyen Çetin,
Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Hastanesi
Obezite ve Metabolik Cerrahi
servisine başvurdu. Çeşitli
kontrollerden geçen Çetin,
vücut kitle indeksine göre

obezite ameliyatı olmasına
karar verildi. Prof. Dr. Namık
Özkan ve ekibi tarafından
yapılan mide küçültme
ameliyatının ardından genç
doktor sağlığına kavuştu.
30 kilo veren Çetin'in adeta
hayatı değişti. Kilolarından
kurtulan Çetin, kendisini
uzun süredir görmeyenlerin
tanıyamadığını belirterek,
"Ameliyattan sonra uzun süre
görüşmediğim insanlar beni
sesimden tanıyorlar. İlk başta
tanıyamıyorlar. Feyza hocam
siz misiniz? şeklinde çok defa
karşılaştım. Adeta yeniden
doğmuş gibiyim" dedi.

PARALARI SAKLADIĞI YER

EKIPLERI ŞAŞKINA ÇEVIRDI

“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.
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Sivas'ta dilenerek topladığı paraları bastonunun içine
saklayan dilenci zabıta ekiplerinden kaçamadı.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent
merkezinde dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan
çalışmada S.A. isimli dilenci zabıta ekiplerini görünce
kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan dilenci Zabıta
Müdürlüğü'ne götürülerek, üst araması yapıldı. Aramada
dilencinin insanların duygularını sömürerek elde ettiği
paraları sakladığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi.
Dilencinin koltuk değneğinin el tutacağı kısmında 730 lira
bulundu. Paranın bulunması üzerine dilencinin ‘Sakatlık
maaşım’ diyerek kendini savunması ise pes dedirtti.
Paralara el konulurken, dilenciye idari işlem yapıldı.

"UYUŞTURUCU ILE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 43 kişinin
gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonuyla
ilgili, "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız"
dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama
yapan Çiçek, "Bu sabah emniyetimizin
yaptığı eş zamanlı operasyonda 35 adrese
girilerek, torbacı diye tabir edilen 43
şahıs,54 parça uyuşturucu maddeyle
yakalanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede
kararlıyız. Gençlerimizi zehirlemelerine izin
vermeyeceğiz. Tebrikler Kayseri Emniyet"
dedi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
35 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 43
kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu
madde ele geçirilmişti.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik Sorumlusu Polat Özkan:

“YOZGAT FUTBOLUNA
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İVME KATACAĞIZ”

Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik Sorumlusu Polat Özkan,
Taraftara çağrıda bulundu. Özkan, taraftarları maçı davet etti.
Özkan, “TFF şuanda maç saatini
açıklamadı. Muhtemelen 14.00
yada saat 15.00’de olacak. Yozgat
taraftarlarımıza şunu söylemek
istiyorum. İkisi de Yozgat’ın
memleketimizin takımı. İkisinin
de hizmet etmek sebebi Yozgat’ı
üst liglerde temsil etmek ve
Yozgat futboluna ivme katmaktır.
İki takımada destek olsunlar. Her
hafta burada maç olacak. İnşallah
Yozgat’ta futbol şöleni olacak.
Kimin için hayırlı ise kimin için iyi
olacaksa onun şampiyon olmasını
temenni ediyorum. Tabi ki, bizim
hedefimiz mutlak şampiyonluk.
Bu doğrultuda hazırlanıyoruz.
Taraftarımızın içeride ve dışarıda
maçlarda hem bize hem de
diğer takımımıza sonuna kadar
destek olmasını istiyorum. Tüm
taraftarlarımıza teşekkürlerimi
iletiyorum” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

iLK MAÇ EViNDE
THF Kadınlar 1. Liginde 20222023 sezonu fikstürü çekildi.
Ankara'daki THF Konferans
Salonu'nda yapılan fikstür
çekimine THF Genel Sekreteri
Gökmen Teyran ve Genel
Koordinatör Zeki Pehlivan ile
kulüp temsilcileri katıldı.
Kadınlar 1. Lig'de
karşılaşmalar 15 Ekim Cumartesi
günü başlayacak.

THF Kadınlar 1. Ligi A
grubunda mücadele edecek
olan temsilcimiz Yozgat Aile,
Sosyal Politikalar Gençlik ve
Spor Kulübü’nün ligde ki maç
programı da belli oldu.
Periler, ligin ilk haftasında
Oğuzeli Hem Spor Kulübünü
konuk edecek.
Mücadele 15 Ekim Cumartesi
günü Rıza Kayaalp kapalı Spor

Salonunda oynanacak.
Ligde 1. Haftanın programı
ise şöyle; “Ortahisar
Belediyespor-Elazığ Sosyal
Yardımlaşma SK, Olimpik Pazar
SK-Kastamonu Dinamik Spor
Kulübü, Samsun GençliksporSivas Belediyespor, Kırşehir
Belediyespor-Artvin 7 Mart Spor
Kulübü"
Murat KARATEKİN

“HUZURLA BAŞLAYIP,

HUZURLA BİTİRECEĞİZ”
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım
Arslan, lige huzurla başlayıp, huzurla
bitireceklerini söyledi.
Arslan, “Taraftar aslında Yozgatspor
taraftarı. Yeni bir takım kuruldu
Yozgat’ta. Çok fazla bir ayrılık ve
aykırılık olacağını düşünmüyorum. Zaten
taraftar büyük ölçüde Yozgatsporun
taraftarı. Tabi bazı arkadaşlar yeni

kurulan takımla birlikte başka bir
takımı desteklemeye başladılar. Ama
bunun bir olumsuz netice doğuracağını
düşünmüyorum. Herkes sağ duyulu
davranacaktır. Huzurla başlayıp huzurla
bitecektir. Ümit ediyor ve diliyoruz ki
Yozgatspor kazansın. Kazanmak içinde
oynayacağız” dedi.
Murat KARATEKİN

YOLUN SONU
ŞAMPiYONLUK OLSUN!
Bu sezon ilk kez Türkiye
Hentbol Federasyonu Erkekler
1. Liginde yer alacak olan
temsilcimiz Yozgat Belediyesi
Bozokspor’un grubu belli oldu.
Mavi-beyazlı takım, 2022-2023
sezonunda A grubunda mücadele
edecek.
A grubunda yer alan takımlar
ise şöyle; "Yozgat Belediyesi
Bozokspor, Rize Belediyesi Spor
Kulübü, Mersin İdmanyurdu
Spor Kulübü, 1955 Batman
Belediyespor Kulübü, Seyhan
Belediyespor, Van Erek Beş Yıldız
Spor Kulübü, Sivas Gençlik Spor
Kulübü, Güneysu Spor Kulübü"
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Öte yandan Yozgat Belediyesi
Bozokspor’un grubunun belli

olması sonrasında fikstürü de
belli oldu.
Mavi-beyazlı takım ilk maçında
deplasmanda 1955 Batman
Belediyespor’a konuk olacak.
Yozgat Belediyesi Bozokspor,
evindeki ilk maçını ise ligin 2.
Haftasında oynayacak. Mavibeyazlı takım taraftarı ile
buluşacağı ilk maçında Seyhan
Belediyespor’u konuk edecek.
1. HAFTA
Mersin İdman Yurduspor-Rize
Belediyespor
1955 Batman BelediyesporYozgat Belediyesi Bozokspor
Seyhan Belediyespor-Sivas
Gençlikspor
Van Erek Beş YıldızsporGüneysuspor Murat KARATEKİN
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