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Medrese Mah. Lise Cad. No.12 (yer altında) YOZGAT

SAYI: 2272

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com
İşçilere sahip çıkan Başkan Yalçın, şehrin siyasi büyüklerini yaşanan mağduriyete dur demeye davet etti

İŞÇİNİN ALIN TERİ

ENİ’NDEN
AKDAĞMADEN SES
YÜKSEL

İLE OYNAMAYIN!

Akdağmadeni İlçesi’nde ma- ve farklı bir gerçeği de ortaya
den ocağında çalışan 150 işçinin çıkardı.
işten çıkarılması ile başlayan
Belirli dönemlerde işçilerin iş
süreç beraberinde mağduriyeti akitlerini sona erdiren firmanın

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Jandarma
Alay Komutanlığında askerlerle yemek yedi, geleceğin
kahraman polislerini yetiştirenPOMEM’i ziyaret etti.>2’de

YOZGAT’I ANKARA’DA
BULUŞTURAN DÜĞÜN

Celalettin Lekesiz’in oğlunun düğün töreni eski yeni pek çok önemli
ismi bir araya getirdi.>>>3’DE

'Halka hizmet
Hakka hizmettir'
düsturu ile yola
çıkan Yenipazar
Belediye Başkanı
Menderes Baran,
beldeye kazandırdığı hizmetlere bir yenisini
daha ekledi.
>>5’DE

YOZGAT’TA PAZAR SABAHI iNŞAAT

YIKIMINI PÜR DİKKAT İZLEDİLER

Yozgat’ta bir Pazar sineması. Yer, Sinema Caddesi,
yeni adı Meydan Yeri Caddesi. Bilet yok, tek gişelik
oyun. Filmin konusu; bina yıkımı.>>4.SAYFADA

Şu sıra çok fazla geliyorum
Yozgat’a. Biraz da kulağım delik
övünmek gibi olmasın.
Kışın kar yazın yağmur suyu
kaçar.
Saat Kulesi siyasetinden
birkaç damla düştü haneme.
Bir ortamda 34 plakalı makam
aracı bulunan STK temsilcisinden
bahsettiler.
Gıcır gıcır bir makam otomobili ve 34 plaka.
Allah Allah dedim. O da nasıl
oluyor muş? İlginç geldi biraz
daha kulak kabarttım…
Yozgat suskundur, öyle
görünür, zamanı gelince yüze konuşur. Ama yüzden önce kapalı
kapılar ardında başlar rahatsızlık.
Siz Yozgat adıyla STK temsilcisi
olacaksınız bir de 34 plakalı ma-

kam aracınız olacak!!!
Saat Kulesi siyaseti bu, şu
sıra asmalar altındaki aynalı kahveden meydana öyle bir siyaset
esiyor ki sormayın gitsin. Bir ara
kasketli muhterem, “Eskisi de
var” dedi.
Ne eskisi dedim, “Eski makam aracı mahzende yenisi 34
plaka…” Şaşkınlığım biraz daha
artmışken, o STK’dan gelen ödeme tebligatlarını açtılar ortaya.
Bunu da yaz muhterem dediler,
ben de hay hay dedim.
Rahatsızlık büyük. Çok şey
anlattılar ama sonra konuşalım, bu hafta keseyi bir hayli
doldurdum. Bakalım yarına ne
çıkacak?
YAZIN KONUŞALIM: bycamlik@gmail.com

SORGUN

İZİBÜYÜK'E İZ BIRAKTI

GÖREMEDİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig
5. Grupta mücadele eden temsilcimiz Sorgun
Belediyespor,
ligin 5’inci haftasında deplasmanda Kapadokya Göremespor
ile karşı karşıya
geldi. >>8’DE

Başkan Baran, çalışıyor

Yozgat’ı
Sahipsiz mi Sandınız?

Tarık Yılmaz>>3’DE
Maden İşçileri
Mağdur Olmasınlar...

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK,
ligin 8’inci haftasında deplasmanda Bayrampaşaspor ile karşılaştı.>>>8’DE

34 Plakalı Makam Otosu Mu Olur?

alacaklarından feragat etmeleri
halinde yeniden işe alarak hak
mağduriyeti oluşturduğu iddia
edildi. >>>3.SAYFADA

Eda Demirel>>>3’DE
I Love You
Google Saçmalığı...

Vural E. Sarıgöz>6’DA
Zaman Birlik Zamanı
(Zaman Dua Zamanı)

Ahmet Sargın>>2’DE
Bölük-Pörçük
Anılardan...

Rıfat Erbaz>>>4’DE
Savaşa Evet!
(Barış Pınarı Harekâtı)
Saraykent İlçesi İzibüyük İlk ve Ortaokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Samed Can Taş,
köy okuluna atandığı ilk günden itibaren kendi
okulunun öğrencilerinin ve köyde yaşayan gençlerin
yararlanması için başlattığı çok amaçlı spor salonun yapılması çabası sonuç verdi.>>7.SAYFADA

Akif Reçber>>>7’DE
Babamız İkna
Etmek Zor Oldu!

Hüseyin Koç>>>4’DE
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Zaman Birlik Zamanı-Zaman Dua Zamanı

Türk Ordusu bir
noktaya kilitlenmiş
durumda: Ülkemizin
güneyinde Suriye sınırlarında ölüm kalım
mücadelesi veriliyor.
Kalbimiz top yekün
orda atıyor.
Şöyleydi, böyleydi, olmalı mıydı,
olmamalı mıydı tartışmalarını bir kenara
bırakıp hep birlikte
bir bütün olarak hareket etmek zorundayız.
Nasıl ki İstiklal
Harbinde, nasıl ki
Çanakkale de birbi-

rimize kenetlenmiş
ve bir Kurtuluş Harbi
vermişsek şimdi de
aynı heyecanla, aynı
ruhla bir birimize
kenetlenmek zorundayız!
Çünkü Türkiye
düşmanları ayağa
kalkmış ve Haçlı
ruhu hortlamıştır!
Bizim ayrı telden
çalmaya vaktimiz
de yok, hakkımız da
yok!
Artık kundaktaki
çocuklarda biliyor ki
İsrail güdümlü ABD
ve Batı burada PKK
ile bir devlet kurdurmak ve Türkiye’yi
abluka altına almak
istiyor!
Bölgede çıban
başı olacak Suriye ile
İsrail arası kordon
kurulacak ve bölgenin doğal kaynakları
İsrail’e akıtılacaktır!
Bu oyunu halen fark

etmeyenler varsa
artık dalmış oldukları
gaflet uykusundan
uyansınlar!
Gözünüzü açıp
bakın tüm Türkiye
düşmanları tetikte
ve Türkiye’ye karşı tek cephe olmuş
durumdalar. Besleyip büyüttükleri ve
silahlarla donattıları
piyonları sahnede kendileri sahne
gerisinde (ayı oynatıyorlar.) Yetiştirdikleri terörist çeteler iş
başındadır.
İhanet yuvaları
devrededir! Uyuma
zamanı değildir,
çekişme ve siyasi
yorumlar yapma
zamanı değildir. Bir
olma, iri olma ve dik
durma zamanıdır!
Kahramanlarımız,
kınalı kuzularımız
cephede- sınır boylarında ölüm kalım

mücadelesi veriyor!
Bize düşen dim dik
onların arkasında
durmak, sabah akşam dua edip zaferle
dönmelerini dilemek. Fetih Sureleri
ile gönülden yapılan
dualarla, ter temiz
duygularla onlara
destek olmak zorundayız.
Abuk sabuk
konuşanları, siyaset
martavalı okuyanları,
eğip bükenleri geçin
onlardan bu ülkeye bir halt olmaz!
Onların işi fitne ve
fesatlıktır. Onlar içimizdeki münafıklar,
birilerinin beyinlerini
fesat ettiği piyonlardır. Bizim safımız
bellidir: Biz Türk
Milletinden ve onun
Kahraman ordusundan yanayız! Biz biriz
beraberiz kardeşiz ve
bir bütünüz!

Arap baharı ile Arap
ülkelerini fesada
uğrattılar, başındaki
kuklalarla Müslümanları yönlendirmeye
çalışıyorlar. Irak’ı,
Mısır’ı, Afganistan’ı,Libya’yı kukla devlet
haline getirdiler. İç
savaşla Müslümanları
birbirleriyle savaştırılıyor.
Bu yetmedi burnumuzun dibindeki
Suriye’yi talan edip
parça parça böldüler.
BOP diye tabir
edilen Büyük Ortadoğu projesini devreye
sokmaya çalışıyorlar.
Amaç bölgenin
zengin kaynaklarını İsrail Yahudisine
peşkeş çekme hadisesidir.
Kuzeyimizde
bir Ermeni devleti,
Doğumuzda PKK güdümlü bir Kürt bloku
kurmak, güneyde

de İsrail güdümlü bir piyon devlet
oluşturmak suretiyle
Türkiye’yi abluka
altına almak için
çalışıyorlar: Hedef
Türkiye’dir, amaç
Türkiye’nin ağabeylik rolünü kırıp Türk
ve İslam dünyasını
başsız bırakmaktır.
Amaç büyük İsrail
Projesidir. Yahudiliğin dünya hakimiyeti
hayalidir!
Böyle tarihi bir
tehlike bize yönelmişken ıh mıh diye
eğip bükmenin ayrı
baş çekmenin zamanı mıdır?
Siyaset yapıyorum diye zırvalamanın zamanı
mıdır? Tarafın bellidir
arkadaş; sen: Türk
Milletinden, Türk ordusundan ve Türkiye
Cumhuriyetinden
yana tarafsın! Tüm

Türk ve İslam dünyası seni bekliyor,
tek umudu olmuşsun; hatta adalet ve
vicdan adına insanlığın tek umudusun!..
Evet Barış Pınar’ı
harekatı bizim için
hayati bir önem
taşıyor.
Bölgeye barışın
gelmesi için, Arap
dünyasının kurtuluşu
için Türkiye Cumhuriyetinin bekası için
Barış Pınar’ı harekatının zaferle sonuçlanması gerekir. Sen
de bu ülkesin onurluşahsiyetli bir parçasısın görev senin! Cephedeki yiğitler bizim
yavrularımız, kınalı
kuzularımız. Gönlümüz de kalbimiz de
yüreğimiz de onlarla
birlikte atmaktadır.
Evet zaman birlik
zamanıdır, zaman
kardeşlik zamanıdır,

zaman dua zamanıdır! Düşüncemizle,
beynimizle dualarımızla Mehmetçiğin
arkasında dim dik
duracağız!
Allah’a dua edeceğiz, Fetih Sureleri
okuyarak onlara
Yüce Allah’ın emri ile
meleklerin yardımını
talep edeceğiz!..
Kurtuluş Savaşındaki ruh gibi, Çanakkale’de şahlanan ruh
gibi İstiklal Harbinde
uyanan tarih gibi
uyanmak ordumuza,
mehmetçiklerimize
ve ülkemize sahip
çıkmak zorundayız!
Taraf bellidir: İsrail ve ABD güdümlü çetelerden yana
olanlar ve Türk İslam
dünyasının umudu
Türkiye Cumhuriyetinden yana olanlar... Sizin de tarafınız belli olsun...

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan
Uçak, İl Jandarma
Alay Komutanlığında
askerlerle yemek yedi,
geleceğin kahraman
polislerini yetiştiren
Polis Meslek Eğitim

Merkezi’ni (POMEM)
ziyaret etti. Ziyaretler
samimi ortamlarda
gerçekleşti.Yozgat’ta
yoğun mesaisinin yanı
sıra kurumlar arası
istişare ziyaretleri
ile de dikkat çeken

Cumhuriyet Başsavcısı
Hasan Uçak’ın bu kez
ki durağı İl Jandarma
Alay Komutanlığı ve
POMEM oldu.
Nezaket ziyaretlerinin ilk durağında
Başsavcı Uçak’ı, İl

Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan
Yeşilyurt karşıladı.
Makam ziyaretinin ardından Uçak
ve Yeşilyurt, askerler
birlikte öğle yemeği
yedi. Samimi diyalog-

ların yaşandığı ziyaret
güne özel çektirilen
fotoğraflarla sona erdi.
POLİSLERİNİ
YETİRŞTİRİYOR
Uçak daha sonra
Yozgat’ta geleceğin
polislerini yetiştiren,

kaliteli eğitimi ve
başarılı personelleri ile dikkat çeken
Polis Meslek Eğitim
Merkezi’ni ziyaret etti.
Merkez Müdürü Zafer
Kişi’nin makamında
gerçekleşen ziyaret

de samimi bir ortamda
gerçekleşti.Kurumlar
arası diyalog ve istişareyi kuvvetlendirmek
ve koordinasyonu sağlamak adına önemli
bir yeri olan ziyaretler
güne özel çektirilen

hatıra fotoğrafları ile
sona erdi. Ziyaretlerde
savcı Uçak’a, Adalet
Komisyonu Başkanı
Arif Hamdi Sazak ve
İdare Mahkemesi
Başkanı Kadri Ergün
de eşlik etti.
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Üst
Resimdeki
Yozgatlı STK
Temsilcisi
Isınma aracı

Defe benzer
bir çalgı
Gümüş
simgesi

Alt karşıtı

N
Y E R
M O
K A L

Yayla atılan
tahta çubuk

Çoğalma
büyüme

Aktörün
sahnedeki işi

Yozgat ilçesi

Bir çeşit
Venedik
altın akçesi

Yürek

Paraguay'ın
plaka işareti

Defa kere

Anma
anımsama
Boğaz
gırtlak

A K Ü
E M
Ü Z Ü
K
P A
L İ
E F L
A K

Tembih
sözü

Erzincan
ilçesi

Ayak
(eski dil)

İnanmış
aklı yatmış

Yunan
alfabesinin
ilk harfi

Milimetre
kısaltması

Son karşıtı

Merkez : Medrese Mah. Yunus Emre Cad. No: 47 Merkez Yozgat Tel: 0354 212 74 34

Şube : Medrese Mah. Lise Cad. No.38 / A Merkez Yozgat Tel : 0354 212 74 33

Safra

Molibdenin
simgesi

Akımtoplar

Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

Lütesyum
simgesi

Riziko

Alıcı
kan grubu

Çürük
temelsiz

Cemaate
namaz kıldıran
kimse

Açık
sarı renk

Falcılık
yöntemlerinden
biri

Karabük
ilçesi

Favori gözde
sporcu

Açıklama

Tastikli
eğitim
belgesi
Beyaz

Sanık

Oto
yarışlarının
bir türü

Bamya
çeşidi

Yaşam
kaynağı

Akılsız

Anadolu
Ajansı (Ksc)

Kanın
rengi

Tok karşıtı

Alt Resimdeki
Yozgatlı
Başarılı
İş Kadını

Resim
klişesi

Endonezya'da
bir ada
İlgi eki

Yapımı
süren bina
Sömürme

Şehir içi
yollarından
biri

Güldürücü
gülünç
Uzaklık
belirtir

Adele

Anlam

Kalça
kemiği

Bir
çiçek türü

Anayasa
ile ilgili

Elli iki kağıtla
oynanan oyun
Eski bir tarihi
anlatan
sözcük

Boru sesi

İçine
kapanık

Bir
peygamber
adı

Yabancı

Baryum
simgesi

Bir nota

Lityum
simgesi

Gönül ve
cesaret
kırıcı

Galyum
simgesi
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Altın
simgesi
Azeri
çalgısı

Şaşma
anlatan söz

Bir ünlem

Eski dilde
hastalık
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Hatıra
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Ensiz

Eski
dilde su
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markası

Latife
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İsim

Utanma
duygusu

Kulağın
duyabildiği
titreşim

Bir bağlaç

Naz

Aklın
ermediği
şey
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Alış: 450,19
Satış: 460,87

26 / 11
26 / 10
24 / 09
21 / 08

MERVEECZANESİ
ECZANESİ
DAMLA

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad.
Rönesans Çarşı Binası No:10/6
(Yozgat Şehir Hastanesi Yanı)

TEL: 212 89 69

NAMAZ VAKİTLERİ

Çeyrek Altın

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

Alış: 6,47
Satış: 6,51

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

DOLAR

Alış: 5,87
Satış: 5,88

24 / 08

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:20 06:42 12:33 15:39 18:12 19:29

Yozgat’ı Sahipsiz Mi Sandınız?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yer: Akdağmadeni.
Konu: Mağduriyet
Mağdur: 150 işçi
+ Aileleri
Sorun: Sadece işten çıkarılmak değil,
aynı zamanda hak
mahrumiyeti oluşturmak.
İddia: Maden
Ocağı İşletmesi
2008’den bu tarafa
işçileri belirli zamanlarda çıkarıp hak
gaspında bulunuyor.
Yetmezmiş gibi
bunu adet haline
getirmiş.
Ne oldu: Belediye
Başkanı Nezih Yal-

çın işçilerin yanında
destek veriyor.
Ne oldu: İşçiler
hak arayacak bir
kapı arıyor, alın terlerine sahip çıkılması
için mücadele ediyor.
Ne olmalı: Tüm
siyasi irade işçileri
mağdur eden, memleketi sahipsiz gibi
görüp ailelerinin rızkına el uzatan şirket
yetkililerine hesabını
sormalı.
Ne olmalı: Seçim
öncesi maaş konusunda yaşanan ve
siyasilerin iradesi ile
giderilen mağduriyet
gibi yaşanan son
mağduriyet de giderilmeli ancak devletin eli bu ve benzeri
şirketlerin üzerinde
olmalı.
Ne olmalı: Akdağmadeni’nden yüklesen ses Ankara da
sessiz kalmamalı.
Ne olmamalı:
Şirketin gücü, siyasi

duruşu, ahvali ne
olursa olsun işçinin
alın teri, hakkı görmezden gelinmemeli.
AKDAĞMADENİ’NDEN YÜKSELEN
SES…
Sessiz çığlık da
diyebilirsiniz adına.
Geçtiğimiz hafta
150 işçinin aileleri ile
birlikte yaklaşık bin
(1000) masum insanın hak mücadelesine destek olabilme,
en azından üzerimize
düşün sorumluluğu
yerine getirebilme
gayesi ile Akdağmadeni’ne gittik.
İlçe meydanında
bir araya gelen işçileri, yaşanan mağduriyeti dinledik.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın’ı da işçilerin
yanında bulduk ve
sürece ilişkin önemli
açıklamalar aldık.
(Çamlık Gazetesi ve
Çamlık TV’de detay-

ları bulacaksınız).
Onları en başından beri dinliyor,
çözüm noktasında
çare arıyor, üretiyor,
dertleriyle dertleniyor.
Feryat büyük…
Derinden ve masum.
İddialar ise yenilir
yutulur gibi değil.
İşçi hakkının
gaspı söz konusu ve
bu durum kesinlikle
ama kesinlikle kabullenilir olmamalı.
Göz ardı edilmemeli.
Başkan Yalçın’ın
da ifade ettiği gibi,
ismi ile müsemma
bir ilçe 500-1000 kişiyi istihdam edecek
maden ocakları ile
ekonomiye kazanç
sağlaması gerekirsen
sanki sahipsizmiş
gibi alın teri gaspı ile
gündeme geliyor.
Yozgatlı bir gazeteci,

Akdağmadeni’nde
dünyaya gelmiş bir
Yozgatlı,
O işçilerin evlatlarının yarınlarına
duyduğu kaygıyı,
mağduriyetlerini
hissedecek kadar
kaygılı bir baba,
Bir insan olarak
evvela şu soruyu
sormak istiyorum;
“Yozgat’ı sahipsiz mi
sandınız?”
Şehrin siyasi
temsilcilerine bu bir
vebal, bu bir sorumluluktur.
Ve onların da
büyük bir hassasiyetle konunun üzerine gideceğine olan
inancım sapasağlam
ayakta seslenmek
istiyorum.
Yozgat’ı, insanımın alın terini sahipsiz görenler, sahipsiz
zannedenlere bu
mağduriyeti gidererek yanıt verelim.
Akdağmadeni’n-

den yükselen feryada, yer yüzündeki en
önemli hak olan helal
alın terine sahip
çıkalım.
Onlar bizim insanımız.
Yaşanan mağduriyet ise bizim kanayan yaramız.
Var mı bundan
ötesi.
Belediye Başkanı
Nezih Yalçın işçilerin
her an yanında, destekçisi ve ortaya tüm
iradesini koymuş.
Fakat hak arayışı
tek başına olmuyor.
Hep birlikte sesimiz
daha gür ve yüksek
çıkar.
Allah için, Hak
için ses verin, el
verin, güç verin
kara kış öncesi kara
günlere mahkum
olmasın 150 insan ve
ailesi.
Yazıktır, günahtır
ve bu durum hepimize vebaldir.
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Mağdur
Olmasınlar..

EDA
DEMİREL

camlikgazetesi@gmail.com

Bir önceki yazımda
Yozgat’ta çoğu insanın iş beğenmediğini
ellerini kirletmeyen
işler istediğini yazmıştım. Kısmi olarak
haklı olduğumu düşünüyorum. Ama bir
de yine o işin farklı
bir boyutuna dikkat
çekmek istiyorum.
Geçtiğimiz hafta
Akdağmadeni İlçesi’nde maden işçisi 150
emekçinin ‘dayatma
ve hak mağduriyeti’
oluşturularak işten
çıkmaya zorlandıkları
iddia edildi. Ellerini
sonuna kadar kirleten
bu emekçilerin mağduriyetinin giderilmesi için CHP Yozgat
Milletvekili Ali Keven
ve Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih Yalçın ellerinden
geleni yapacaklarını
belirttiler.
Adı üstünde
Akdağmadeni, yani
maden kenti.
İsminde bile maden geçen bu ilçenin,
yine maden noktasında mağduriyet
yaşayanlarla birlikte
anılması üzücü.
Evlerine ekmek
götürme umudu ile
emeklerini, zamanlarını çoğu zaman
canlarını hiçe sayan
bu insanların, emekçilerin haklarının en
kısa zamanda iade
edilmesi gerekiyor.

Konuya nasıl bir çözüm getirilir bilemiyorum ama yukarıda
da belirttiğim gibi
konunun takipçisi
olacaklarını ifade
eden CHP Yozgat
Milletvekili Ali Keven
ve Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın’ın yanında diğer siyasilerin de yine
aynı konuyu takip
etmeleridir dileğim.
Eğer ortada bir hak
ihlali, bir dayatma ve
mağduriyet varsa en
kısa sürede çözülmesi
gerekiyor ki madenciler ‘emeğin’ en iyi
örneklerini oluşturan
kesimlerden bir bana
göre..
BARIŞ PINARI..
Barış Pınarı harekatı bugün 6’ncı
gününe ulaştı. Türk
Silahlı Kuvvetlerimiz
ve Suriye Milli Ordusu’nun Suriye’nin
kuzeyinde YPG/PKK
ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan
Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Umuyorum ki en kısa
zamanda söz konusu
bölge teröristlerden
temizlenir ve harekat
başarıyla sonlanır.
Şu ana kadar ne
yazık ki 4 askerimiz
şehit düştü. Sivil
kayıplarımız da oldu
maalesef.
Rakamlardan
bahsetmek istemiyorum. Çünkü onların
birer ismi birer hayatı
vardı. Hem askerlerimizin hem sivillerimizin. Birer rakamla
anmak bana çok can
acıtıcı geliyor. Hepsine Allah’tan rahmet
diliyorum..

YOZGAT’I ANKARA’DA
BULUŞTURAN DÜĞÜN
İşçilere sahip çıkan Başkan Yalçın, şehrin siyasi büyüklerini yaşanan mağduriyete dur demeye davet etti

İŞÇİNİN ALIN TERİ İLE OYNAMAYIN!

Akdağmadeni İlçesi’nde maden ocağında
çalışan 150 işçinin işten
çıkarılması ile başlayan
süreç beraberinde
mağduriyeti ve farklı
bir gerçeği de ortaya
çıkardı.
Belirli dönemlerde
işçilerin iş akitlerini
sona erdiren firmanın
alacaklarından feragat etmeleri halinde
yeniden işe alarak hak
mağduriyeti oluşturduğu iddia edildi.
Yaşanan süreci
yakinen takip eden
Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, 150 işçinin her
fırsatta dayatma ile karşı karşıya bırakıldığına
dikkat çekerek şehrin siyasi büyüklerini göreve
davet etti.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 2008
yılından bu tarafa
maden işletmeciliği
yapan firmanın 150
işçiyi dayatma ve hak
mağduriyeti oluşturarak
işten çıkardığı iddia
edildi.
Bu gerekçe ile önceki gün ilçe meydanında
bir araya gelen işçileri
yalnız bırakmayan
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın,
Yozgat Çamlık TV ve
Çamlık Gazetesi’ne
sürece ilişkin önemli
açıklamalarda bulundu.
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GELEN BİR
MAĞDURİYET
Başkan Yalçın; “İsmi
ile müsemma madenlerin olduğu bir ilçedeyiz
ama ne yazık ki son 10
yıldır sürekli Akdağmadeni’nde maden ocağı
işçileri emeklerinin
karşılığını alamamakta.
Aralıklı olarak bu ocak
kapanıyor. Daha sonra
işçilerin içeride kalan
alacakları, tazminatları,
onun dışında kazanılmış
sosyal hakları tamamen
neredeyse sıfırlanıyor.
Belirli bir süre sonra
ocak yine açılıyor.
İşsizlikten dolayı sanki
insanımız buraya mahkum ve muhtaç gibi
görünüp aynı işçiler
belirli bir süre sonra
tekrar hakları sıfırlanmış olarak, alacakları
rehin kalarak tekrar işe
başlatılıyor ve belirli bir
süre sonra tekrar aynı
prosedür uygulanıyor”
dedi.
SİYASİLER
ARAYA GİRDİ
MAAŞLARI ÖDENDİ
Yalçın, seçim
döneminde de maaş
mağduriyetinin yaşandığını hatırlatarak,
şunları söyledi; “Seçim
döneminde arkadaşlar
uzun süre maaşlarını
alamamıştı. O dönemde
siyasi büyüklerimiz; İçiş-

leri Bakanımız, Adalet
Komisyonu Başkanımız,
Yozgat Milletvekillerimiz, araya girerek
bir şekilde işçilerin
maaşlarının ödenmesine yardımcı oldular,
referans oldular. Ama
son 3 aydır işçilerimiz
maaşlarını alamadılar,
emeklerinin karşılığını
alamıyorlar. Ve şu anda
gelinen noktada birkaç
gün öncesinden denildi
ki arkadaşlar ‘Ya ücretsiz izne ayrılacaksınız
veyahutta işten çıkaksınız. Böyle bir dayatma
ile arkadaşlarımız karşı
karşıya kaldılar. Ne yazık ki şuanda da 150’ye
yakın işçi Akdağmadeni’nde mağdur olmuş
durumda. Yani şuan
ki ülkemizin içerisinde
bulunduğu ekonomik durum içerisinde
memurlar, işçiler ayın
15’i maaş gününü zor
getirirken bu insanların
evlerine 4 aydır maaş
girmiyor.
Her birinin evinde
2-3 çocuğun olduğunu
var sayarsak mağdur
olan insan sayısı nerede
ise bine yakın. Okul
başladı, çocuğunun
okul ihtiyaçlarını karşılayamayan bir baba
varken, bu emekleri
istismar edenlerin bu
günahın, bu vebalin
altında kalmaları söz

konusu olamaz.”
AKDAĞMADENİ
‘MADENLER İLÇESİ’
OLMALI
“Ama biz istiyoruz
ki Akdağmadeni daha
önceden burada 500600 kişinin çalıştığı
ocaklar vardı. Düzenli
bir şekilde yer altı
kaynakları değerlendiriliyordu yine aynı şekilde
Akdağmadeni işlesin,
çalışsın, değerlendirilsin,
ülke ekonomisine katkı
olsun, Akdağmadeni
insanının işsizliğine
bir çözüm bulunsun”
diyen Yalçın; “Bunun
için de ne gerekiyorsa
eğer başka bir firmanın
burada ruhsat alması
gerekiyorsa başka yatırımcının buraya yatırım
yapması gerekiyorsa
yapılması noktasında
Akdağmadeni’nin siyasi
büyüğü olarak, Akdağmadeni Belediye Başkanı olarak ben elimden
gelen her şeyi yapmaya
gayret sarf edeceğim.
Ama şöyle de bir
gerçek var; genel de
bu gibi firmalar sadece
bir belediye başkanının
inisiyatifi ile sadece bir
belediye başkanın tavır
alması ile pes edecek ya
da kendine çeki düzen
verecek firmalar değil.
BİR VİCDANİ
YÜKÜMLÜLÜK
Akdağmadeni’nin

siyasi büyüklerinin
tamamına, gelmiş
geçmiş siyasi büyüklerinin tamamına, Yozgat
vekillerimizin, eski
vekillerimizin, kanaat
önderlerimizin tamamına, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı
makamına, gerekirse
Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı
Yardımcımıza buradaki
insanların yükümlülüğü
onların da omuzlarındadır.
Yozgat’ın siyasi
büyüklerine başta Cumhurbaşkanı
Yardımcımız, Anayasa
Komisyonu Başkanımız,
Yozgat Milletvekillerimizin tamamı olmak üzere
bu vicdani yükümlülüğü
onların da fazlasıyla
hissettiğini biliyorum.
Sadece hissetmekle kalmamak lazım eyleme
geçilmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Ve Yozgat’ımızın
siyasi büyüklerinden
de destek istiyorum
buradaki arkadaşlarımın
adına.
Bunların adına
değil, evdeki masumları, mazlumları adına,
beşikteki bebeleri,
okuldaki çocukları adına
böyle yaptırımın artık
gelmesini bekliyorum”
diye konuştu.
Emekli maden işçisi

Tatlı Vural da, maden
ocağının hem kurallara
uygun çalışmadığını
hem de işçileri mağdur
ettiğini ileri sürdü.
“Buradaki bütün işçi
arkadaşlarımız sürekli
mağdur olmuştur.
3-5 ay çalıştırdıktan
sonra işçilerin 4-5 ay
maaşlarını içeri atarak
hatta çok büyük baskılar uygulayarak, maaş
istenmemesi için sürekli
sıkıntı vermişlerdir” İddiasında bulunan Vural,
şunları söyledi; “Ve işçi
arkadaşlardan bir tanesi
çıktı konuştu ‘benim
maaşım verilmiyor’ diye
o işçi kesinlikle kırmızı
işaret yemiştir.
Şirket yaklaşık
2008’den beri faaliyet
gösteriyor.
1 yıl önce ocaklara
gittim inceleme yaptım.
Maaş ödemediği
gibi kanuna uygun
çalışmıyor.
Burada çinko ve
kurşun çıkartılıyor.
Bunun içerisinde
altın, gümüş bakır gibi 7
element maden var.
Burada ayrıştırılıyor.
Şimdi ben işverene
soruyorum, ‘İşçilere siz
maaşını ödemediğiniz
zaman acaba bu işçiden nasıl bir randıman
alacaksınız.’ Kendileri
4 ay maaş almasınlar
bakalım. Ne yaparlar?”

Hatay eski Valisi
Hemşerimiz M. Celalettin Lekesiz’in oğlunun
düğün töreni Yozgat
siyaseti ve bürokrasini
başta olmak üzere eski
yeni pek çok önemli
ismi bir araya getirdi.
Yozgat’ın yetiştirdiği önemli devlet
adamlarından Hatay
eski Valisi ve eski
Emniyet Genel Müdürlerinden Celalettin
Lekesiz ile eşleri Zehra
Lekesiz’in oğulları
Muzaffer ile Feyzi ve
Meliha Bekgöz çiftinin
kızları Merve Ankara
Metropol AVM’de
düzenlenen görkemli
bir düğün töreni ile
hayatını birleştirdi.
YOZGAT’I
BİRLEŞTİREN
DÜĞÜN
Düğün töreni Yoz-

gat siyaseti, bürokrasisi ve iş dünyasından
çok sayıda eski ve
yeni ismi bir araya
getirdi.
Yozgat Valisi
Kadir Çakır, eski valisi
Abdulkadir Yazıcı,
eski milletvekillerinden Ertuğrul Soysal,
Doğankent Belediye Başkanı Doğan
Sungur, İşadamı Bilal
Şahin, AK Parti eski
il başkanlarından
Harun Lekesiz, eski il
genel meclisi başkanları Ayhan Can, Hacı
Şahbaz, eski ve yeni
belediye başkanları,
bürokrattan oluşan
çok sayıda isim bu düğünde bir araya geldi.
Biz de Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak genç
çifte bir ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.

GÜNCEL
Babamı İkna
Etmek Zor Oldu
HÜSEYİN
KOÇ
Terzilik diploması
almak için çok gayret
gösterdim. Diplomayı
almak kolay değildi.
İstanbul’dan diploma
almak için Terzilik
Tekamül Enstitüsünü bitirmen lazım.
Çünkü orada kesim
almak lazım. Yoksa
işyeri açamama korku
su var. Babama,
İstanbul’a gitmek
istediğimi söyledim.
Diyen, senmisin hayır
göndermem, burada
gözümün önündesin
dedi. Babamı ikna
etmek için çok zor
olacak. Babam, lisede
odacı olarak çalışıyor.
Bende lisenin müdürünün yanına gittim.
Müdür beyin elini öptüm. Sizden bir ricam
var efendim dedim.
Ben terziyim, ileride
dükkan açamam için
Teknik Resim ve Kesim diploması almam
lazım, fakat babam
ikna olmuyor. Babamı
kırmak istemiyorum.
Ben gitmesem terzi
dükkanını açamam
dedim. Babamı ikna
etmesi için ricada
bulundum. Babam
ikna olmazsa. bir şey
olmaz. Benim işim
rastgelsin dedim.
Müdür bey, bu yaşta
böyle düşünen. Keşke
Allah banada böyle
bir evlat verse. Aferin
sana. Ben mutlak
babanı ikna ederim.
Kafana takma tamam
mı dedi ve cebime
yol harçlığı soktu.
Hayır efendim almam
dedim. Bende senin
amcanım alacaksın
dedi. Çorbada benim
de tuzum olsun deyip,
beni uğurladı. Akşam oldu babam eve
geldi. Biletini aldım.
İstanbul’a gideceksin,
orada bizim okulda
okuyan gençler var.
Onların yanına git, onlar sana çalışacak usta
bulsunlar. Müdür beyin ve benim selamımı
söylersen ilgilenirler
dedi. Ben hemen
kalktım, elini öptüm.
Beni, bana emanet
et. Allah’a emanet
et, inşallah mahçup
etmem sizleri dedim.
Akşam İsanbul otobüsüne bindim. Üç ikiyüz

otobüs o zaman. Yeni
çıktı. Babam beni
şoföre emanet etti.
Elini öptüm ve otobüse bindim.
TERZİLİĞE
İLK ADIMI ATTIM
Üçüncü sınıftayım, okullar tatil
oldu. Babam caminin
hocasıyla görüşmüş.
Kur’an dersi alacağım. Bir sabah camiye
gittim. Arkadaş larda
var. Kalabalık, hocam
ders verdi. Elif ba ile
başladık. Bir gün hocayı Müftülük çağırdı.
Ben oraya gidiyorum
dedi. Biz de tatil diye
mahallede oynamaya
başladık. Babam oradan geçiyormuş. Ben
seni hocaya gönderiyorum, sen mahallede
aşık atıyorsun deyip
iki tokat attı enseme.
Elimden tuttu. Doğru
ustanın yanına. Usta
terzi Osman Şenyiğit.
Babam beni ustaya
bırakırken, eti senin
kemiği benim , önce
Allah’a sonra emanet
dedi, Ustam, babama
çay ikram etti. Ustam
Osman Şenyiğit , beni
terzi olarak yetiştirdi. O gün ellerimi
bağladılar ve yüksük
taktılar. İğne çekeceksin dediler. Boşuna,
ben iğne çekmeye
başladım. Ama usta
ve kalfalar çok sert.
Ustanın evine et,
dedesinin evine git,
eniştesinin evine
git. Kayınbabasının
evine git. Çıraksınya
gitmeye mecbursun.
Birde gece geç saatte
gidiyoruz. Sabah saat
6,5 mutlak erken gelmek mecburiyeti var.
Çıraklığıma rağmen,
pantalon dikmeyi kısa
sürede öğrendim.
Usta artık sen kalfa
oldun dedi. Ben evlere
gitmekten kurtuldum.
Ama usta affetmeyen
adam. Hata kabul
etmeyen usta. O gün
zorumuza gidiyordu.
Fakat, bizler bugün
arkasından Fatiha
okuyoruz, dualar ediyoruz.Allah ondan razı
olsun diyoruz. Çünkü
bizleri terbiye üzerine
yetiştirdi. Toplumda
saygınlık kazandık.
Yanında yetişen arkadaşların hepsi işveren
oldu. Toplumda saygınlık kazanan insanlar olarak yetiştik.
Allah rahmet eylesin.
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YOZGAT’TA PAZAR SABAHI iNŞAAT

Bölük Pörçük

Anılardan

YIKIMINI PÜR DİKKAT İZLEDİLER
Yozgat’ta bir Pazar sineması. Yer, Sinema Caddesi, yeni adı Meydan
Yeri Caddesi. Bilet yok, tek gişelik oyun. Filmin konusu; bina yıkımı.

Yozgat’ta bir
Pazar sineması. Yer,
Sinema Caddesi,
yeni adı Meydan
Yeri Caddesi. Bilet
yok, tek gişelik
oyun. Filmin konusu;
bina yıkımı.
Yozgat’ta Pazar
sabahının en ilginç

görüntüsünü Sinema
Caddesi’ndeki iş
makinesinin bina
yıkım görüntüsü
oluşturdu.
Sabahın erken
saatlerinde gerçekleştirilen bina
yıkımına vatandaşlar
ilgi gösterince orta-

ya hem seyirlik hem
de renkli görüntüler
çıktı.
Pazar Sineması
adı ile kaleme aldığımız haber, Yozgat’ta inşaat, hafriyat
gibi çalışmalara olan
ilgimizin de göstergesi.

Özellikle iş
makinesinin yıkım
sırasında molozları
yan iş yerine zarar
vermeden indirip
indirmeyeceği
vatandaşlar tarafından ilgiyle ve bir o
kadar da heyecanla
izlendi.

RIFAT
ERBAZ
O zamana göre
Unpazarı konfeksiyon fabrikası gibiydi. Aynı çatı altında
değilse bile ayrı ayrı
işyerlerinden oluşmuş bir konfeksiyon
fabrikası. Dükkânların her birinin üst
katları sanayi tipi
dikiş makinaları, kesim, biçim masaları
ile doluydu. Büyükbabam ve babam
terzi olduğundan
biliyorum. Babamın
sol elle kullandığı
kocaman terzi makası hâlâ durur.
Bu makinalar
gece gündüz harıl
harıl çalışır, pazarcılara veya kendi
dükkanlarına hazır
elbise dikerlerdi.
“Hazır elbise”
şimdi ki konfeksiyonun o zamanki
adıydı.
Yakalarına kırmızı, sarı, yeşil kurdelaların şerit halinde
dikildiği ceketleri
bile hatırlıyorum.
Bizim dükkânımız, Cemil, Cemal
Bacanlı’nın dükkânının iki dükkân
solundaydı.
Bizden sonra
uzun yıllar Ortak
Gömlekçi İbrahim
Yurdakul’da bu dükkânda çalışmıştı.
Babam, akşam üzerine doğru
hazırlayıp özenle
bağladığı balyasını
Unpazarı'nın ortasında duran pazar kamyonuna yükledikten
sonra geç saatlere
kadar dükkanda
çalışır, kesip biçtiği
kumaşları annem
evde dikerken,
babam birkaç saat
uyuduktan sonra
pazara giderdi.
Artık Şefaatli mi
olur, Peyik mi olur,
Yerköy mü, Sorgun
mu bilemem. Akşamın alaca karanlığına yakın gelirdi
pazarcı kamyonu
Unpazarına. Herkes
bir diğerinin balyasının kamyondan
indirilip, dükkânına
taşınmasına yardım

ederdi.
***
Çocukluğumun
Unpazarı’nda Salı
günleri pazar kurulduğunu akranlarım
bilirler.Sanırım adı
da değişmiş Peynir
pazarı olmuş. Köylü
şehirli bir araya gelir
alışverişler yapılır,bana da eğlence(!)
çıkardı. Eğlence
dediysem bir nevi
inceleme araştırma…
Hani Un pazarı’nda dükkânı olan
esnaf çocuğuyum
ya, tek tek gezerdim
sergileri, tezgâhları.
Yoğurt kaç para,
pekmez kaç para?
Ucuzu niye ucuz,
pahalısı neden pahalı
gözlemlerdim hep…
En çok ta, pazarın
ortasına yığılmış
halı, kilim, yatak,
yorgan, sandık vb.
ev eşyalarının hiç
bilmediğim bir tarzda satışı dikkatimi
çekerdi.
Çoğu kez çarşıda
veya mahalle aralarında “eşşek bulaan,
eşşek bulaan” diye
bağıra çağıra dolaşan, adlarının Dellal
Seyfi, Dellal Kürt
olduğunu öğrendiğim
kişiler yönetirdi bu
eşya satışlarını.
Çarşı esnaflarından yüzlerine aşina
olduğum hiç kimseyi
göremezdim bu eşyalardan satın alan.
Hep karanlık
yüzlü insanlar olurdu
alanlar. Parayı en
çok verene satılıyordu eşyalar.
Sonra da kendi
aralarında konuşuyorlardı, “ucuza
kapattık” filan diye.
Madem bu kadar
ucuza satılıyordu
da bizimkiler neden
almıyordu sanki.
Çocuk aklımla
önce büyükbabama
koşar, meseleyi anlatırdım.
Aldığım olumsuz cevapla babama
koşar, ona da anlatırdım.Babam da,
büyükbabamla ağız
birliği etmişçesine,
anlamını yıllar,
yıllar sonra öğrenebileceğim aynı
cevabı verirdi:
“Ağlayanın
malı, gülene hayır
etmez!”Selam ve
sevgilerimle…
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

YOZGAT’IN iLK iŞiTME MERKEZi

YOZGAT
iŞiTME MERKEZi

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

Başkan Baran, çalışıyor

'Halka hizmet Hak- donanımlı İtfaiye aracı
ka hizmettir' düsturu
hayırlı olsun Union of
ile yola çıkan YenipaMunicipalities of Turzar Belediye Başkanı
key - Türkiye BelediMenderes Baran,
yeler Birliği tarafından
beldeye kazandırbelediyemize hibe
Yeni
Şehir Hastanesi
Ana
dığı hizmetlere
bir
edilen
çokGiriş
amaçlı ityenisini daha
ekledi.ŞOKfaiye
aracımızı
Kapısı
Karşısı
Market
veteslim
‘Halka
hizmet
Hakka
aldık”
dedi.
Kaytan Eczanesi yanı
hizmettir’ düsturu ile
Aracın, Yenipazar,
YOZGAT
yola çıkan Yenipazar
Aşağısarıkaya, ÖmerBelediye Başkanı
li, Eğlence ve Yaraş
Menderes Baran,
mahallelerine hizmet
beldeye kazandırdığı
verecek kapasite ve
hizmetlere bir yenisidonanımda olduğunu
ni daha ekledi.
dile getiren Baran,
Son olarak Yenipa- “Aracımız kasabamızar’a son sistem, tam
za ve bölge halkımıza
donanımlı bir itfaiye
hayırlara vesile olmaaracuı kazandırdıksı dileğiyle.İtfaiyemilarını dile getiren
ze Belediye meclis
Başkan Baran, “Vatan- üyelerimiz ve halkıdaşımıza hizmetin en
mızla birlikte dualar
iyisini getirmek için
eşliğinde kurbanımızı
çalışmalrımıza devam kestik.
ediyoruz.
İtfaiyemizin
Bundan sonraki
belediyemize kazansüreçte de Yenipazar
dırılması için emeğini
için çalışmaya devam esirgemeyen herkese
edeceğiz” ifadelerine YENİPAZAR’ımız ve
yer verdi. Türkiye
şahsım adına TeşekBelediyeler Birliği takürlerimi sunuyorum
rafından beldeye hibe Allah razı olsun.
edilen itfaiye aracını
Rabbim Kaza Bela
teslim aldıklarını kayvermez İnşallah. Allah
deden Başkan Baran,
yangın ve afetlerden
“”Güzel Yenipazar’ıkorusun” şeklinde
mıza Son sistem Tam
konuştu.

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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I Love You Google Saçmalığı

Vural Egemen
SARIGÖZ
vsarigoz@gmail.com

Şimdilerde bazı
bloglar da/web site-

lerin de saçma sapan
bir furya başladı.
İnsanlar sitelerin sağına , soluna ,
ortasına , kenarına ,
üstüne altına , başına , sonuna , header’ına , footer’ına ‘’I
love You Google’’ yazarak Google’ a link
vermeye başladılar.
Bu durum ile
alakalı bir kaç soru

aldım.
SEO konusunda
pek uzman birisi
sayılmam ancak
kendime ait web
sitelerinin SEO’su ile
baş edebilecek kadar
bilgiye sahibim diye
düşünüyorum.
Sitenizden başka
sitelere link çıkarmanız (ki bu link
çıkarma no follow

yada do follow olarak ikiye ayrılır) link
çıkardığınız siteler
için faydalıdır ama
sizin siteniz için bir
faydası yoktur.
Google size link
verirse o ayrı :)
‘’I Love You
Google’’ saçmalığını
kim başlattı bilmiyorum ama kim
başlattıysa zekası-

nın IQ değerine bir
bakmak gereklidir
yada karakteristik
özelliklerinin derinlerine inerek bir analiz
yapılması lazımdır.
Bunun adı düpe
düz yalakalık , işgüzarlık’tır.
Bu durumu faydalı sanarak sitelerinden Google’a link
çıkaranlar ise bir

umudun peşinden
koşmaktadırlar.
Eğer gerçekten
böyle bir durum
olsaydı , tüm makalelerimizin sonuna
ortasına ve başına
‘’Love You Google ,
Google bizi diskoya götür , Google
seni seviyoruz’’ gibi
slogan vari ibareler
koyardık.

EFSANE KAPTANA VEFA
Uzun yıllar Sorgun Belediyespor’un formasını terleten ve
takım kaptanlığını yapan Mustafa Ateş’e plaket verildi. Sorgun
Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve
Sorgun Belediyespor Asbaşkanı
Osman Arslan tarafından efsane
kaptan Mustafa Ateş’e bu zamana
kadar verdiği emeklerden dolayı
plaket ve Sorgun Belediyespor
forma ve atkısını hediye ettiler.
Sorgun Belediyespor’un yıllarca takım kaptanlığını yapan Ateş,
kendisine verilen plaket ve hediye
edilen formadan dolayı çok mutlu
olduğunu söyledi.
Ateş, takımına Bölgesel Amatör Lig’de de başarılar diledi.
Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci ise Sorgun Belediyespor’a yıllarca emek vermiş,
kaptanlığını yapmış efsane futbolcuları arasına girmiş olan Mustafa
Ateş’e verdiği hizmetlerden dolayı
teşekkür etmek istediklerini dile
getirdi.

Ben şimdi Google’ın yerinde olsam ‘’
Yalakalık yapmayın
ulen’’ der PR değerlerini sıfıra çeker,
sandbox’a düşürür,
içerikleri indexten
çıkarırdım.Velhasılı kelam sitenize,
bloğunuza , web
sayfanıza ‘’I Love
You Google , I Hate
Google’’ gibi linkler

koymanızın bir faydası yoktur.
Sonuç itibari ile
milletçe ilk söylenene itibar etmemeli
araştırmalı, gerçekten faydalı ise
o işe girişmeliyiz.
Fakat sağdan soldan
suyduğumuz yarım
yamalak bilgiler bizi
ileriye değil aksine
geriye götürür.

İKİNCİ KÜBALI

TVF Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun
Belediyespor’da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-siyahlı takım son olarak İtalya’nın Videx
Grottazzolina forması giyen Hiroshi Centelles
Rosales’i renklerine bağladı.
29 yaşındaki Kübalı oyuncu pasör çaprak
mevkisinde oynuyor. Sorgun Belediyespor bu
sezon kadrosuna ikinci Kübalı oyuncuyu kattı.

ŞEFAATLİ KUMKUYU

BARAJI TAMAMLANDI

Devlet Su
İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan
Kumkuyu barajı
tamamlandı.
Yozgat’ın Şefaatli
İlçesinde bulunan barajda su
tutulmaya başlanıldı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Mevlüt Aydın,
kumkuyu barajında tıkaç betonu

dökülerek su
tutulmaya başlandığını duyurdu.
Aydın, barajın
2 bin 970 dekar
araziyi sulayacağını belirtti.Barajın 1,35 milyon
metreküp su biriktirme hacmine
sahip olduğunu
kaydeden Mevlüt
Aydın, “Kumkuyu
Barajı ile tarlalardaki verim arta-

cak. Yörede ürün
çeşitliliği sağlanacak. Sulamaya
başlanmasıyla
birlikte, 2019 yılı
birim fiyatları
ile yılda dekar
başına 966,33
lira gelir artışı ve
milli ekonomiye
yılda 2 milyon 477
bin 681 lira katkı
sağlanması hedeflenmektedir”
dedi.

Yozgat Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı
Sinan Çelik ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yılın 365 gün
fuar organizasyonları
yapan Amerikalı Blue
Chaın firmasının
Türkiye Temsilcisi
Han Global Genel
Müdürü Metin Akhun
ile makamında bir
araya geldi. Başkan
Çelik ve Genel Müdür
Akhun, Yozgat’ta
üretim yapan ve yurt
dışı pazarına açılmak
isteyen firmalar için
iş birliği yapma kararı
aldılar.
Dünya genelinde
36 yıldır global ticaret
yapan Amerikan Blue
Chaın Firmasının Türkiye Temsilcisi Han
Global Genel Müdürü
Metin Akhun, Yozgat
Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Sinan
Çelik’i makamında
ziyaret ederek Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için
yaptıkları çalışmaları Başkan Çelik ile
paylaştı. Genel Müdür

Akhun, “Amerikan
Blue Chaın firması ile
birlikte başta Dubai
olmak üzere dünyanın
çeşitli lokasyonlarında yılın 365 günü
açık fuar organizasyonları yapıyoruz. Bu
kapsamda Türkiye
genelinde Ticaret ve
Sanayi odası başkanlarımızı ziyaret edip
hem firmalarımızın
yurt dışına açılmalarına öncülük etmek
hem de ihracatımıza
katkı sağlamak için
çalışıyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetin
kuruluşunun 100’üncü
yılı olan 2023 yılında
ülkemizin 500 milyar
dolar ihracat hedefi
ile ilgili hep birlikte
çalışmamız gerektiğinin biliyoruz. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanımız gecesini
gündüzüne katarak
üretim yapan tüm
firmaları dünya ekonomik liginde en iyi
noktaya getirmek için

uğraşıyor. Uluslararası bir fuarcılık şirketi
olarak biz de elimizi
taşın altına koymak
zorundayız. Hepimiz
aynı gemideyiz. Ülkemizi kalkındırmak.
Firmalarımızın kaliteli
ürünlerini dünyanın
en uzak noktalarındaki alıcılarıyla buluşturmak için çalışıyoruz”
dedi.
DUBAİ’DE 365
GÜN SHOWROOM
HİZMETİ
Genel Müdür
Akhun, şirket olarak
dünyanın en önemli
inşaat merkezlerinden
biri olan Dubai’de
Aralık ayında açılacak Türk inşaat ve
yapı fuarına Yozgatlı
firmaların katılımı için
Başkan Çelik’den
destek isteyerek şöyle konuştu: “Dubai 15
bin inşaat projesinin
devam ettiği, 700 milyar dolarlık bir pazar.
2020 yılında Expo
Dubai’de yapılacak.
Çinli, Hintli bu
pazardan pay alıyor.
Türk firmalarının da

bu pazarda olmasını
istiyoruz. Bu yüzden tamamı Türk
firmalarından oluşan
bu fuarda Yozgatlı
sanayicilerimizin ve
üreticilerimizin de
olmasını istiyoruz.
Bu fuar Ticaret
Bakanlığı’nın sunduğu ihracat destekleri
kapsamında olduğu
için de önemli bir
avantaj sağlıyor. Başkanımız ile bu organizasyonun detaylarını
konuştuk. Kendilerine
sıcak yaklaşımları
ve Yozgatlı üreticileri dünya pazarına
çıkarma konusundaki
gayretleri nedeniyle
teşekkür ediyorum.”
BAŞKAN ÇELİK:
ÜLKE
EKONOMİSİNE
KATKI VEREN
HER OLUŞUMUN
YANINDAYIZ
Yozgat Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ise
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile
getirdi.
Başkan Çelik,

“ Gerek Yozgatlı
üreticilerimiz gerekse
ülkemizin ekonomisine olumlu katkı yapan
kim olursa her zaman
yanındayız.
Han Global’in
böyle bir organizasyonunun olması son
derce önemli.
Sayın Genel
Müdür Metin bey
ile sanayicilerimizin
Dubai pazarından pay
alması için iş birliği
içerisinde olacağız.
Yıl boyu Dubai’de
olmak, tüm tanıtım faaliyetlerinin ve birebir
lansmanların Amerikalı Blu Chain firması
tarafından yapılacak
olması önemli bir
avantaj diye düşünüyorum.
Han Global ile
önümüzdeki günlerde
yeniden bir araya gelerek sanayicilerimize
Dubai pazarı ile ilgili
bir sunum yapmalarını isteyeceğiz.
Yozgat ekonomisine katkı sağlayacak
bu projeyi önemsiyorum” dedi.
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Savaşa Evet!

AKiF
REÇBER
Değerli okurlar;
Ülke olarak sınır dışı
operasyona girmiş
bulunmaktayız.
Ülkemizin sınır

birliği ve bütünlüğü
için sınır operasyonları elzemdir ve her
zaman gereği yapılmalıdır.
Ülke olarak, siyaset olarak kenetlendiğimiz bu günlerde
bazı kendini bilmez
siyasetçi, sanatçı,
sendika ve birlik gibi
müsveddeler kendilerini ortaya atarak
savaşa hayır dediklerini açıkladılar.

Ordumuzun işgal
için Barış Pınarı harekâtını başlattığını
söyleyecek kadar
şerefsiz bunu Gazi
meclisin çatısı altında
dile getirecek kadar
Vatansızlar…
Yine aynı şey oldu.
Terör örgütünün
kökünü kazımak için
Fırat’ın doğusuna
girme kararı veren
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren

ne kadar siyasetçi,
sanatçı ve gazeteci var ise hepsi linç
yemeye başladı.
Mehmetçik şehit
edilirken kılı kıpırdamayan ne kadar işe
yaramaz ve gereksiz
insan var ise hepsi
televizyonlara, gazetelere ve sosyal medyaya üşüştü, “Savaşa Hayır” nutukları
çekmeye başladı.
Takip ettiniz mi

bilmiyorum.Dün bir
sanatçı müsveddesi
boş zamanını “Savaşa
Hayır” diyerek geçirmek istemiş olacak
ki sosyal medyada,
“Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan.
Sonuna kadar
savaşa hayır diyeceğim” diyerek terör
örgütüne dolaylı yollardan destek mesajı
attı. Birilerinin artığı
olarak bir köşe de

Futbolculardan
Mehmetçiğe destek

Akdağmadeni
Belediyesporlu futbolcular, Türkiye'nin güney
sınırında oluşturulmaya
çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye
barış ve huzuru getirmek
amacıyla başlatılan Barış
Pınarı Harekatı'na katılan
Mehmetçik'e destek
verdi.
Yusuf Kenan Yılmaz
1. Amatör küme ligi
takımlarından Akdağmadeni Belediyespor, ligin
ilk haftasında Çayıralan
Esnafspor’u konuk etti.
Yeşil-beyazlı takımın
oyuncuların attıkları gol
sonrasında asker selamı
verdi.Tribünler bulunan
taraftarlar uzun süre

futbolcuları alkışladı.
Belediye Başkanı Nezih Yalçın, futbolcuların
maçın en güzel hareketine imza attığını söyledi.
Yalçın, “Yozgat Birinci
Amatör Küme Futbol
Liginin yeni sezon açılış
maçında Akdağmadeni
Belediyespor ve Çayıralan Belediyespor karşı
karşıya geldi. Maçı 3-1
‘lik sporla kaybeden takımımız maçın en güzel
hareketine imza attı.
Penaltıdan attıkları
golün ardından futbolcularımız gol sevincini
asker selamıyla kutladı
ve Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimize
selam gönderdi” dedi.

nafakasını yiyen bu
müsvedde Ordumuzun üzerinden gündeme gelme derdinde
ama gerekli cevabı
bir subay kardeşimiz güzel bir şekilde
verdi sağ olsun…Bu
müsveddeler “savaşa
hayır” dedikçe, bizlerde “sonuna kadar
savaşa evet” diyeceğiz.
Sayın Kılıçtaroğlu
sınır ötesi tezkeresi

için içine sinmediği
halde evet diyeceklerini açıkladı. İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkanı İmamoğlu’nun da kafası
karışıkmış bir günde
keşke siz âmâsız durun Şanlı Ordumuzun
arkasında gerçi Hdp
ve uzantısı PKK ile
kol kola gezenler nasıl başaracaklar bunu
oda ayrı bir konu.
Şehitlerimiz, gazi-

İZİBÜYÜK'E İZ BIRAKTI

Saraykent İlçesi
İzibüyük İlk ve Ortaokulu Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmeni
Samed Can Taş, köy
okuluna atandığı ilk
günden itibaren kendi
okulunun öğrencilerinin ve köyde yaşayan
gençlerin yararlanması
için başlattığı çok
amaçlı spor salonun
yapılması çabası
sonuç verdi.
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmeni Can,
öncelikle okul müdürü
Alper Konuk'tan spor
salonun oluşturulması
için bir yer tahsis edilmesi için başvuruda
bulundu. Okul müdürü
Alper Konuk ise Can'ın
bütün bu çabalarına
olumlu yönde cevap
vererek okulun diğer
öğretmenlerinin de
desteğini alarak spor
salonun oluşturma
sürecini başlattı.
Öncelikle spor
salonu için okulun en
uygun olan bir bölümü

seçilerek, bu bölüm
öğretmenlerin maddi
desteğinin de alınması
ile birlikte hizmete
uygun hale getirildi. Daha sonra spor
malzemelerin temin
edilebilmesi için kollar
sıvandı. Öğrencilerin
beklentilerine uygun
spor branşlarının belirlenmesi akabinde boks
malzemeleri, spor
minderleri, plates topu
ve vucüt geliştirme
ekipmanları alınarak
salonun uygun yerlerine yerleştirildi.
Öğrencilerin spora
ilgi ve merakını arttırabilmek üzere sıra resim öğretmeni Fatma
Ekren'in spor motiflerine geldi. Resim
öğretmeni Ekren ise
salonu fırça dokunuşları ile binbir renklerle
tam bir cazibe alanı
haline getirdi. Bütün
işler tamamlandığında
ise ortaya İzibüyük Köyü'ne yakışır bir spor
salonu ortaya çıktı.

T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ
2016/5523 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, TAŞINMAZLARIN ORTAK
ÖZELLİKLERİ: Taşınmazlar eğimli, derin, kuru tarım arazileridir. Taşınmazlar üzerinde nadas
uygulanmayarak, Kuru alanlarda buğday, nohut, arpa münavebe ile yetiştirilebilir. Taşınmazların
değerleri tapu kayıtlarındaki niteliği tarla olduğu için kuru tarım arazisi olarak hesaplanmıştır.
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: 110/49 ada/ parsel nolu Ortalıkburun mevkiinde bulunan
Tarla vasıflı taşınmazın alanı 7563,14 m2 dir. Eğimli tepe üstü, orta derin toprak yapısına sahip
olan taşınmaz. Sulama imkanı olmayan kuru tarım arazisidir. Ayrıntılı bilirkişi raporu dosyasında
mevcuttur.
Kıymeti: 15.126,28 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Yozgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/1368 Esas sayılı İhtiyati Tedbir
şerhi vardır.
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi Birinci Artırma İçin: 22/11/2019 - 11/12/2019
İkinci Artırma İçin: 17/12/2019 - 06/01/2020
Satış Yeri: Yozgat Adliyesi İcra Müdürlüğü Satış Bürosu Yanı Müzayede Salonu Merkez Yozgat
2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri:102/178 ada/ parsel nolu Alıçyanı mevkiinde bulunan Tarla
vasıflı taşınmazın alanı 6092,62 m2 dir. Eğimli tepe üstü, sığ toprak yapısına sahip olan taşınmaz. Sulama imkanı olmayan kuru tarım arazisidir. Ayrıntılı bilirkişi raporu dosyasında mevcuttur.
Kıymeti: 12.185,24 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Yozgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/1368 Esas sayılı İhtiyati Tedbir
şerhi vardır.
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi Birinci Artırma İçin: 22/11/2019 - 11/12/2019
İkinci Artırma İçin: 17/12/2019 - 06/01/2020
Satış Yeri
: Yozgat Adliyesi İcra Müdürlüğü Satış Bürosu Yanı Müzayede Salonu Merkez
Yozgat
3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : 116/42 ada/ parsel nolu Bel mevkiinde bulunan Tarla vasıflı
taşınmazın alanı 11391,68m2 dir. Eğimli tepe üstü, orta derin toprak yapısına sahip olan taşınmaz. Sulama imkanı olmayan kuru tarım arazisidir. Ayrıntılı bilirkişi raporu dosyasında mevcuttur.
Kıymeti: 22.783,36 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler
: Yozgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/1368 Esas sayılı İhtiyati
Tedbir şerhi vardır.
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi Birinci Artırma İçin: 22/11/2019 - 11/12/2019
İkinci Artırma İçin: 17/12/2019 - 06/01/2020

lerimiz olacak, canımız yanacak, ocaklar
sönecek, yetimlerimiz
olacak, sevdası mahşere kalanlar olacak
biliyoruz ama söz
konusu vatansa gerisi
teferruattır düsturu
ile hareket edeceğiz
ve etmek zorundayız.
Allah Devletimizin
ve Şanlı Ordumuzun
yar ve yardımcısı olsun. ÖNCE VATAN…
(Alıntı vardır)

Beden Eğitimi
öğretmeni Taş, "İlk
görev yerim alan İzibüyük Ortaokulu'nda
göreve başlamam ile
birlikte spor salonunun
olmayışı, böyle bir
salon oluşturma isteği
bende uyandırdı. Bu
isteğimi okul yönetimi
ve öğretmen arkadaşlarımla paylaşmam
ile birlikte onların
desteğini aldım.
Öğrencilerimizin spor
salonuna olan bu
denli ilgisini görmek
bizlere çok büyük bir
mutluluk verdi. Bundan sonraki süreçte
açacağımız kurslar ile
birlikte spora ilgisi olan
çocuklarımızın sportif
gelişimleri daha üst
seviyede olacaktır. Bizlerden hiçbir desteğini
esirgemeyen Saraykent İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne ve aynı
okulda görev yaptığım
mesai arkadaşlarıma
teşekkür ederim"
ifadelerine yer verdi.

Satış Yeri: Yozgat Adliyesi İcra Müdürlüğü Satış Bürosu Yanı Müzayede Salonu Merkez Yozgat
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve
akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve
vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin
tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak
kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda
yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5523 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
09/10/2019
(I-41)
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TFF 3. Lig 3.
Grupta mücadele
eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959
FK, ligin 8’inci
haftasında deplasmanda Bayrampaşaspor ile
karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım İstanbul temsilcisini
1-0 mağlup ederek

FİYATI: 1.00 TL

5 hafta sonra ilk
kez galibiyet yüzü
gördü.
Yozgatspor
1959 FK’ya galibiyeti getiren golü
ise 45+1’de Oğuzhan Kandemir
kaydetti.
KADRO DA
ROTASYON
Teknik Direktör

Yozgatcamlik.com/webtv

Fatih Kavlak, Bayrampaşa maçında
kadroda büyük
oranda rotasyona gitti. Kavlak,
Osman Paşa Zorlu,
Nizamettin Kaplan gibi isimleri
kadroya olmazken, Samet Göker,
Murat Can Yelkeya, Muhammedül

Emin Koçak, Bilal
Karataş ve Burak
Ömer Kısa’yı ilk
kez kadroya aldı.
TARAFTAR’DAN
BÜYÜK İLGİ
İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar,
Bayrampaşa-Yozgatspor 1959 FK
maçına büyük ilgi
gösterdi. Yozgatlı-

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

lar ilk olarak maçtan önce takımın
kaldığı oteli ziyaret
ederek, moral
verdi. Daha sonra
Çetin Emeç stadyumunda takımı
karşılayan Yozgatlılar futbolculara
büyük ilgi gösterdi.
Yozgatlı sporseverler takım oyun-

cuları ile hatıra
fotoğrafı çektirdi.
5 HAFTA
SONRA
İLK KEZ
Yozgatspor 1959
FK, 5 hafta aradan
sonra ilk kez galibiyet yüzü gördü.
Kırmızı-siyahlı takım Bayrampaşaspor’u

twitter.com/CamlikGazetesi

mağlup ederek
adeta bayram etti.
Yozgatspor 1959
FK en son ligin
ikinci haftasında
1954 Kelkit Belediyespor’u 2-1
mağlup etmişti.
PUANINI 9’A
YÜKSELTTİ
Yozgatspor 1959
FK, Bayrampa-

şaspor karşısında
aldığı galibiyetle
puanın 9’a yükseltti. Kırmızı-siyahlı
takım uzun bir
aradan sonra alt
sıralardan uzaklaştı. Yozgatspor 1959
FK, aldığı bu galibiyetle üst sıralara
yükselerek, derin
bir nefes aldı.

1. AMATÖR KÜME BAŞLADI

Spor Toto Bölgesel
Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden
temsilcimiz Sorgun
Belediyespor, ligin
5’inci haftasında dep-

lasmanda Kapadokya
Göremespor ile karşı
karşıya geldi. Sarı-siyahlı takım ilk yarısı
0-0 berabere biten
mücadelede Nevşehir

temsilcisine 2-0 mağlup oldu.Kapadokya
Göremespor’a galibiyeti getiren golleri ise
70’inci dakika Muhammet Onur Demir ile

86’ıncı dakika da Mehmet Cinoğlu kaydetti.
Sorgun Belediyespor
ise ilk kez üç puan
kaybetti. Sarı-siyahlı
takım aldığı bu mağ-

lubiyetle lig de 7 puan
da kalırken, Lider İçel
İdman Yurduspor’un
puan kaybetti haftada
büyük bir avantajı
kullanamadı.

Yusuf Kenan Yılmaz Yozgat 1.
Amatör Küme ligi başladı.
Hafta sonu oynanan müsabakalarda 5 takım sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 takım sahadan
birer puanla ayrıldı. 5 takım da
sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ligin ilk haftasında alınan
toplu sonuçlar ise şöyle:
A GRUBU
Akdağmeni Belediyespor-Çayıralan Esnafspor 1-3

Çekerek Belediyespor-Çiğdemlispor 2-2
Yerköy Bağlarbaşı Köselispor-Paşaköy Gençlikspor 4-1
B GRUBU
Sorgun Gençlikspor-Şefaatlispor 2-5
Divanlı Gençlerbirliği-Tuzkaya FK 1-1
Sarıkaya-Yerköyspor 1-2
Saray-Boğazlıyan Şekerspor
1-3

