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Büyük Ankete Siz de Katılın!

YOZGAT’TA EKMEĞE ZAM GÜNDEMDE. SIZCE EKMEĞIMIZ ZAMLANMALI MI,
YA DA BELEDIYELER HALK EKMEK ÜRETMELI MI?

YILDIZ, GÖYNÜK’Ü SALLADI
2'DE

iSTANBUL'DA

BÜYÜK BULUŞMA

İstanbul’da yaşayan
Yozgatlılar Sorgun
Ahmet Fakılı Derneği
tarafından düzenlenen
programda bir araya
geldi hasret giderdi.

Yozgat’ın başarılı sanatçılarından
Mahmut Yıldız, Göynük Ülkü Ocakları’nın
davetlisi olarak katıldığı ‘Ahde Vefa’
programında söylediği şarkılar ve
doyumsuz yorumu ile katılımcılara
doyumsuz bir akşam yaşattı.
Bolu’nun Göynük İlçe Ülkü Ocakları
tarafından ‘Ahde Vefa’ gecesi düzenlendi.
Geceye, Ülkü Ocakları Genel Başkan
Yardımcısı İlhan Durak, MHP Bolu İl
Başkanı Cihan Başaran, Cihan Özkalem,
MHP İlçe Başkanı Halim Alanç, ilçe
ocak başkanları, sivil toplum teşkilatı
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 3'TE

KEÇIÖREN’DE TEK YÜREK
Yozgatlılar’ın yoğun olarak yaşadığı
Ankara’da bir hemşeri buluşmasına daha
ev sahipliği yaptı. Keçiören’de Yozgatlılar’ı
temsil eden dernek, yönetim kurulu üyeleri
ile bir araya geldi. Haberi 6. Sayfada

BAHADINLI MELISA

KALPLERDE YAŞAYACAK
Yozgat’ın Sorgun
Derneği’ne bağışta
İlçesi’ne bağlı Bahadın
bulunuyor.
Kasabası halkı
Bunun son örneği
yardımseverlikleri ve
de genç yaşında
birbirlerine
hastalığına yeni
olan
düşerek vefat
BAHADIN eden Melisa
bağlılıkları ile
örnek oluyor.
Aktürk’ün
ÖRNEK
Bahadınlılar
OLUYOR ailesinden
vefat eden
geldi.
bir yakınları
Aktürk’ün
adına, gençlerin
ailesi, Bahadın
eğitim masraflarında
Kültür Derneği’ne
kullanılmak üzere
bağışta bulundu.
Bahadın Kültür
4'TE

EKO TURiZM GELiSECEK MESLEĞE iLK ADIMI ATTILAR
AKDAĞMADENi MERKEZ OLACAK
Eko -Turizmi geliştirmek için incelemelere devam eden Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, planlanan birçok yatırıma yön verecek ve oluşturacağı alt sektörler ile ilçede
kırsal kalkınmanın temellerini atacak EKO turizm çalışmalarımıza başladıklarını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi 20212022 eğitim-öğretim yılında Diş
Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi'ni

kazanan hekim adayı öğrenciler
önlüklerini giyerek meslekleri yolunda
ilk adımı attı. >>> 7. Sayfada

AKDAĞMADENİ ORMANLARI DEĞERLENECEK
Yıllardır dile getirilen Akdağmadeni
Ormanlarının değerlendirilerek turizme
kazandırılması hayallerini bir adım daha öteye
taşıdıklarını anlatan Başkan Yalçın, “İçerisinde
çeşitli tesislerinin ve sosyal aktivite alanlarının
olduğu doğal tabiat zenginliklerimizin
Akdağmadeni halkına ve ülke turizmine sunulması
için artık somut adımlar atılmasının zamanı
geldiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

MARMARA’YA ÇIKARMA

4'DE

2 BiN YILDIR ŞiFA DAĞITIYOR
Saraykent Kaymakamı Ali
Açıkgöz, Saraykent Sultan Hanı
Termal Otel’de yer alan doğal
kaynak suyunun 2 bin yıldır şifa

dağıttığını söyledi. Kaymakam
Açıkgöz, fotoğraf sanatçısı
Serdar Aydın ile bölgede
inceleme yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmalar doğrultusunda Belediye Başkanı
Nezih Yalçın öncülüğünde; Kırsal Turizm Uzmanı
İsmail Şahinbaş, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Turizm Hocası
İlker Kılınç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
(ORAN) Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen ve
ORAN Kalkınma Ajansı Turizm Uzmanı Eda Esma
Şahin ülkemizin sahil şeridi dışında turizm alt
yapısının en güçlü olduğu Marmara Bölgesi’nde
incelemelerde bulundu. >>> 3. SAYFADA

“iLGiNC BiR
Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu Polat Özkan:

TECRUBE YASADIK”8'DE

KAYMAKAM OYUNCULARI TEBRİK ETTİ
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Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar,
Sorgun Belediyespor’u 2-1 mağlup eden
Çayıralan Esnafspor’u tebrik etti. 8'DE

S

TEBRiK ETTi

E

Saraykent Kaymakamı Ali
Açıkgöz, Saraykent Spor’un
Yozgat Çamlıkspor ile olan
karşılaşma öncesinde takımı
ziyaret etmişti. SPOR DA

İ

“Gururlandık” ESNAFSPOR’U

GÜNCEL

30 KASIM 2021 SALI

Geleceğimizi Teminat Altına Almak Gerekmez mi?

AHMET
SARGIN
Ülkenin teminatı gençlerimiz; genç
neslin yetişmesinde
hayata hazırlanmasın
da hepimizin görev ve
sorumlulukları vardır.
Malumunuz bir 68
kuşağımız vardı. Hem
sağda hem de solda
yetişmiş olan insanımız o dönemin ürünüydü. Her şeye rağmen şuurlu bir nesil
ve kültürlü bir aydın
gurubu bu dönemin
meyveleridir.
Altmış beş yaş üstü
tüm aydın kesim bu

nesli çok iyi bilir. Yetiştikleri ortam kültür
ortamıydı. Bizler de
o dönemde arayış
içindeydik ve sağ cenahtaki tüm gurupları
dolaşıp hepsinden
de feyiz almıştık.
Sağ- sol çekişmesine
rağmen kültür ve sanat faaliyetlerinin çok
daha etkin oluşuna
tanıklık ettik.
Diyebiliriz ki lise
ve üniversite yıllarımız dolu dolu geçti.
Vatan, millet, bayrak
sevgisiyle yoğrulmuş
olan bu duygularımızı
oralardan aldığımız
feyizle ayakta tuttuk,
şükür tutmaya devam
ediyoruz !..
Buradan şu noktaya gelmek istiyorum.
Şimdinin gençlerine
bir “Z” kuşağı damgası vurdular. Özür
dileyerek söylüyorum
büyük bir bölümü
şiddete yatkın, bilgi-

sayar oyunu tutsağı,
milli ve manevi duygulardan uzak zevk-ü
sefasının peşinde bir
gençlik gözlemliyoruz.
“Aşkım!” dedikleri üç
günlük aşkın esiri ve
tutsağı durumunda
bir gençlik. Bataklığın
çukurunda debelenen
bir gençlik..
Aslında konumuz
bu da değil. Konumuz: Genç nesle musallat edilen kötü alışkanlıklar ve şiddet!
Uyuşturucunun sığara
gibi alınıp satıldığı bir
dönemden geçiyoruz.
Birileri bilinçle Türk
gençlerini zehirlemeye çalışıyor. Gençlerimize musallat olan
uyulturucu baronları
esrar eroin, uyulturucu haplarını her mekanda ve her ortamda
satıyor, pazarlıyor ve
kullanıyorlar. Gençlerimizin kabusu durumundalar.

Uyuşturucu ile mücadele eden emniyet
birimlerimizi güvenlik
güçlerini destekliyor
gayret ve çabalarını
da takdirle karşılıyoruz. Ancak bu mücadeleyi yalnız bırakmamak; anne, baba,
öğretmen ve yetişkinler olarak hep birlikte
yürütmek zorundayız.
Siğara, alkol ve uyuşturucu kullanımı her
geçen gün yaygınlaşıyor gençleri etkisi
altına alıyor ve geleceğimiz mahvediliyor.
Buna asla müsade
edemeyiz! Çünkü
uyuşturucuya alıştırılmış genç hayattan
koparılmış, devre dışı
bırakılmış gençtir!
Cadde cadde sokak sokak, okul okul
dolaşıyorlar, en kuytu
köşeleri seçiyorlar,
en masum çocuklarımızı aldatıyorlar ve
uyuşturucuya alıştırıp

onların hayatını, geleceğini söndürüyorlar. Bu hepimiz için
bir namus ve vatan
görevidir. Bunlarla
mücadele etmek ve
çocuklarımızı bunların
elinden kurtarmak
zorundayız.
Maalesef bir de
şiddet mağdurları var.
Televizyonlar körüklüyor, dizilerle özendiriyor ve bilgisayar
oyunları ile şiddete
teşvik ediliyorlar.
Sevgiden uzak şiddete meyyal bir gençlik.
Kavgayı, döğüşü, şiddeti ve adam bıçaklamayı kahramanlık
sayan sakat bir düşüncenin ürünü?.. Ne
yazık ki: “ Z “ kuşağı
işte bu tehditlerin
altında toplumdan
uzaklaşıyor, yalnızlaşıyor, anne ve babayı
dinlemez hale oluyor.
68 Kuşağı diye
başladık söze! Niye

68 Kuşağı? Çünkü
vatan millet sevdasında bir yumruk olmuş
kuşaktı 68 kuşağı !..
Sevdası vatan üstüneydi bu kuşağın!..
Ölümü, haykırışı ve
feryadı da vatan, millet ve bayrak üstüne
oldu.
Hepsinin yetiştiği
ocak ayrı ayrı olsa da
kültür çalışmalarında
yetişip yoğrulmuş kuşaktı bu kuşak... Aşkı
da, sevdası da “kankisi” de vatan, millet
ve devlet üstüneydi.
Namus, şeref, onur,
haysiyet ve dürüstlük
vardı bu kuşağın damarlarında...
Sözün özü: Zamanın gençleri yavrularımız elimizden kayıp
gidiyor! “Z” kuşağı
uyuşturucu baronlarının tehdidi altında.
“Z” Kuşağı sahte
sevginin tutsağı! “Z”
kuşağı anne ve baba-

ya, topluma yabancı;
şiddet mağduru ve
bilgisayar oyunlarının
esiri konumunda...
Onları hem uyuşturucudan hem şiddetten kurtarmak ve
hem de geçici heveslerden uzaklaştırıp
vatan ve millet yolunda bir nefer olarak
hayata hazırlamak
bizim görevimiz. Öyle
değil mi? Geleceğinizi
teminat altına almak
istiyorsanız buna
mecbursunuz.
Siğara, alkol ve
uyulturucu; hatta
şiddet ve yalnızlaşma
duygusu?.. Toplumu
ayakta tutar mı? Hayır diye seslendiğinizi
duyuyorum. Öyle ise
bu çocuklar bizim
çocuklarımız ve biz
geleceğin devletini
(Türkiye Cumhuriyetini) onlara bırakacağız. Öyle ise geleceğinize sahip çıkın...

İSTANBUL'DA
BÜYÜK BULUŞMA
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İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar
Sorgun Ahmet Fakılı Derneği tarafından
düzenlenen programda bir araya
geldi hasret giderdi. Gündemi Yozgat
olan buluşmada hemşeriler birlik ve
beraberlik örneği sergiledi.
Üsküdar Küplüce'de faaliyet
gösteren Sorgun Ahmet Faklı Derneği
tarafından düzenlenen kahvaltılı
toplantı siyaset ve iş dünyasından
çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.
Pandemi nedeni ile yaklaşık 2 yıldır
bir araya gelemeyen hemşerilerin
buluşmasına kahvaltılı toplantıya Tarım
Orman ve Maliye eski Bakanı Lütfullah
Kayalar, Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, önceki dönem AK Parti
İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım,
İstanbul Yozgatlılar Konfederasyonu
Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, AK Parti
Ataşehir İlçe Başkan Yardımcısı Uğur
Akkaya, Şevket Demir, siyaset ve iş
dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
CANSEV ‘BİRLİK-BERABERLİK
MESAJI’ VERDİ
Toplantının açılış konuşmasını
yapan dernek başkanı Ali Cansev,
dernek olarak hedeflerinin birlik
ve beraberlik olduğunu belirterek,
hemşerilerine daha verimli hizmet
etmek istediklerini söyledi.
Katılımlarından ötürü tüm davetlilere
teşekkür eden Cansev; “Bugün
böylesine bir pazar sabahında bizleri
kırmayarak toplantımıza katılan
Sayın Bakanımıza, milletvekilimize,

değerli Üsküdar Belediye
Başkanımıza ve birbirinden değerli
tüm hemşerilerimize teşekkür eder
şükranlarımı sunarım” dedi
Cansev, en kısa zamanda derneğin
lakelini satın alarak, tüm Yozgatlılar’a
daha iyi hizmet etmek istediklerini
sözlerine ekledi.
YILMAZ’DAN BİRLİLK MESAJI
İstanbul Yozgatlılar Konfederasyonu
Başkanı Ahmet Yılmaz, konuşmasında
bu tür birlikteliklerin önemli olduğunu
belirterek, dernek yöneticilerine
teşekkür etti.
Birlik ve beraberlik mesajı veren
Yılmaz, bu tür buluşmaların daha geniş
kitlelerin katılımı ile devam etmesi
temennisinde bulundu.
YOZGATLILAR’IN DAVETİNİ
KARŞILIKSIZ BIRAKMADI
Yozgatlılar’ın davetini karşılıksız
bırakmayan Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen de, Anadolu’nun
kadim şehri Yozgat’tan İstanbul’a
gelen ve burada birliktelik örneği
sergileyen Yozgatlılar’la bir arada
olmaktan mutluluğu dile getirdi, dernek
faaliyetlerinde başarılar diledi.
DERNEK BİNASI SÖZÜ VERDİ
Başkan Türkmen, konuşmasında
Yozgatlılar’ın yeni bir dernek binasına
kavuşmasına da destek vereceğinin
sözünü verdi.
KAYALAR: “YOZGATLI
OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”
Hemşerilerini yalnız bırakmayan

Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar ise
yaptığı konuşmada önemli konulardan
bahsederken, hemşerileri ile bir arada
bulunmanın mutluluğunu yaşadığını
söyledi.
Yozgatlı olmaktan onur ve gurur
duyduğunu vurgulayan Kayalar;
“Yozgat’ımızın insanları devletine,
milletine sadık, son derece dürüst ve
güvenilir insanlardır. Yozgatlı olmaktan
ne kadar onur ve gurur duysak azdır”
dedi.
“ŞAİBESİZ VE ÖNEMLİ
GÖREVLERİ ÜSTLENİYORLAR”
Kayalar; “Ülkemizin birçok önemli
kademelerinde üst düzey önemli
yerlerde görev alan çok sayıda Yozgatlı
Hemşerilerimizin yaptığı başarılı
çalışmalara şahit oluyoruz.
Yıllardır devletimizin birçok üst
düzey önemli kademelerinde görev
alan hemşerilerimiz, müdürlerimiz,
milletvekillerimiz, bakanlarımız
ve Türkiye Cumhuriyetinin
Cumhurbaşkanlığına vekalet eden
hemşerilerimiz vardır.
Çok şükür kıymetli hemserilerimiz
her kademede üstlendikleri tüm
görevleri şaibesiz bir şekilde başarıyla
yerine getirmesi bizleri ziyadesiyle
mutlu etmektedirler. Ben buradan
Devletimizin tüm kademelerinde
görev yapan hemşerilerimizi tebrik
eder başarılarının devamını dilerim”
şeklinde konuştu.
Tarık YILMAZ
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ
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SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL

YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 12.23
Satış: 12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

14/0
3/-6
3/-6
6/-4

DAMLA ECZANESI
ECZANESİ
BAHAR
Aşağı Nohutlu Mah. Behişler
Cami karşısı No:3/E

2125806

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 1117.55
Satış: 1193.00

DOLAR

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

Alış: 13.82
Satış: 13.99

Çeyrek Altın

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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YILDIZ, GÖYNÜK’Ü SALLADI
Yozgat’ın başarılı sanatçılarından
Mahmut Yıldız, Göynük Ülkü
Ocakları’nın davetlisi olarak katıldığı
‘Ahde Vefa’ programında söylediği
şarkılar ve doyumsuz yorumu ile
katılımcılara doyumsuz bir akşam
yaşattı.
Bolu’nun Göynük İlçe Ülkü
Ocakları tarafından ‘Ahde Vefa’
gecesi düzenlendi. Geceye, Ülkü

Ocakları Genel Başkan Yardımcısı
İlhan Durak, MHP Bolu İl Başkanı
Cihan Başaran, Cihan Özkalem,
MHP İlçe Başkanı Halim Alanç, ilçe
ocak başkanları, sivil toplum teşkilatı
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ozan Ahmet Taşkın ve Yozgatlı
sanatçı Mahmut Yıldız’ın konser
verdiği gecede bir konuşma yapan
Göynük Ülkü Ocakları Başkanı Harun

Durukan, tüm katılımcılara davete
icabet ettikleri için teşekkür etti.
Ozan Ahmet Taşkın’ın ardından
bağlaması ile sahne alan Yozgatlı
sanatçı Mahmut Yıldız, söylediği
şarkılarla katılımcılara doyumsuz bir
akşam yaşattı.
Gençlerin yoğun ilgisi ile
karşılanan Yıldız’ın özellikle Kızılelma
şarkısı geceye damga vurgu.

EKO TURiZM GELiSECEK

AKDAĞMADENi MERKEZ OLACAK
Eko -Turizmi geliştirmek için incelemelere devam eden Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, planlanan birçok yatırıma yön verecek ve oluşturacağı alt sektörler ile ilçede
kırsal kalkınmanın temellerini atacak EKO turizm çalışmalarımıza başladıklarını söyledi.

Akdağmadeni Belediyesi, ilçenin ve Yozgat
turizminin canlandırılmasına yönelik çalışmalara
devam ediyor. Eko -Turizmi geliştirmek için
incelemelere devam eden Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih Yalçın, planlanan
birçok yatırıma yön verecek ve oluşturacağı
alt sektörler ile ilçede kırsal kalkınmanın
temellerini atacak EKO turizm çalışmalarımıza
başladıklarını söyledi.
AKDAĞMADENİ
ORMANLARI
DEĞERLENECEK
Yıllardır dile getirilen Akdağmadeni
Ormanlarının değerlendirilerek turizme
kazandırılması hayallerini bir adım daha öteye
taşıdıklarını anlatan Başkan Yalçın, “İçerisinde
çeşitli tesislerinin ve sosyal aktivite alanlarının
olduğu doğal tabiat zenginliklerimizin
Akdağmadeni halkına ve ülke turizmine
sunulması için artık somut adımlar atılmasının
zamanı geldiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
MARMARA’YA ÇIKARMA
Bu çalışmalar doğrultusunda Belediye
Başkanı Nezih Yalçın öncülüğünde; Kırsal
Turizm Uzmanı İsmail Şahinbaş, Bozok
Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Turizm Hocası İlker Kılınç,
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)
Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen ve ORAN
Kalkınma Ajansı Turizm Uzmanı Eda Esma
Şahin ülkemizin sahil şeridi dışında turizm alt
yapısının en güçlü olduğu Marmara Bölgesi’nde
incelemelerde bulundu.

DEĞERLENDİRME YAPILDI
Başkan Yalçın, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’ne ait “ Diriliş Gençlik Kampı” ve
“Ormanya” başta olmak üzere Yuvacık, Sapanca
ve Abant’ta birçok özel işletme ve kamp
merkezlerini ziyaret ederek Akdağmadeni’ne
uygulanması mümkün projelerin olumlu ve
olumsuz yönlerini değerlendirdiklerini kaydetti.
MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ
Yapılan yerinde incelemeler ve
Akdağmadeni Turizm potansiyeli hakkında

bilgilendirmede bulunan Başkan Yalçın,
“Covid-19 Pandemisi yaşam alanları konusunda
yeni bir anlayışı oluşturmuştur. Bu anlayışa
göre, kurulacak yeni dünya düzeni insanı
huzur ve sükunete erdirecek mekanlarla
şekillenecektir. Akdağmadeni Belediyesi olarak
hemşerilerimize, bölge halkımıza, milletimize
ve tüm doğa severlere hizmet edecek bir tesis
kurulumu için mücadelemize devam ediyoruz”
şeklinde konuştu.
HAYALİN ÖTESİNE GEÇMELİ

Yalçın, “İç Anadolu’nun tek kümeli orman
alanı olan ve yaklaşık 220 kilometrekare
alana sahip ormanlarımız, çeşitli turizm
tesisleri ve turizm faaliyetlerine ev sahipliği
yapabilecek kıymettedir. Bozkırın ortasında
adeta bir yeşil vaha olan Akdağmadeni
Ormanları’nın potansiyelinin değerlendirilmesi
artık bir hayalin ötesine geçmelidir. İlçemize
uygulanacak EKO Turizm modelinin ülke
genelinde cazibe merkezi olabilmesi için her
yönü ile özgün olması önem arz ediyor. Bu
hedefimiz doğrultusunda, alanında uzman
arkadaşlarımızın yer aldığı bir ekip oluşturduk.
Edinilmiş tecrübelerden yararlanarak
Akdağmadeni'nde hedeflediğimiz alanın
sağlam bir alt yapıya sahip olması için bir dizi
ziyaret ve incelemelerimiz oldu. Ekibimizde yer
alan kıymetli arkadaşlarıma, Güney Marmara
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa
Çöpoğlu Bey’e, Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanımız nezdinde bizlere refakat eden
görevli arkadaşlarımıza, misafir olduğumuz ve
ziyaret ettiğimiz İşletme sahibi ve çalışanlarına
teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi
makamda oturup zaman öldüren değil, gece
gündüz demeden memleketimiz için koşturan
bir anlayışla; alışıla gelmiş belediyecilik
hizmetleri kalıbı dışına çıkarak, ortak akılla,
farklı bir vizyon ve misyonla, eksiksiz ve
sağlam temelli planlamayla memleketimize
değer katacak projeler için çalışmaya devam
edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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Anılarla Mazideki Yozgat 92
Rahmetlik Halil Efendi Amcamla Dini Sohbet Anılarım
İSMAİL
CENAN
Bugünkü makalemde anlatacaklarımda, büyük
camimizin eski
imamlarından FAZLI HAFIZ HOCA mın
babası HAMDİ LEKESİZ HOCAMIN
GEDİK HASANLI
ŞAKİR EFENDİ nin
ziyaretine gitmesi ile
ilgili.
HAMDİ LEKESİZ
HOCA m ŞAKİR
EFENDİ nin kerametlerini, yüksek
ilmini, manevi mertebesinin büyüklüğünü duymuş kalbine bir ziyaret etme
aşkı düşmüştür.
O zamanlar ŞA-

KİR EFENDİ OSMANPAŞA kasabasında ikamet
edermiş. OSMANPAŞA KASABASI da
HAMDİ HOCA mın
köyü olan İĞDECİK
KÖYÜ nden yaya
olarak tam sekiz
saat kadar sürüyormuş. HAMDİ HOCA
m OSMANPAŞA
KASABASI na gidip
ŞAKİR EFENDİ yi
ziyaret etmeye karar
vermiş. Hanımına
da haber vermeden RAHVAN adlı
atı ile yola çıkmış.
Sekiz saatlik bir
yolculuktan sonra
köyün harman yerine gelmiş. HAMDİ
HOCA mı köyün
gençbir delikanlısı
karşılamış. Buyur
bize gideceğiz demiş
HAMDİ HOCA m sen
kimsin demiş. Genç
delikanlı da ben

ŞAKİR EFENDİ nin
oğluyum demiş. Babam senin geleceğini
bildiği için beni sana
karşılamak üzere gönderdi demiş.
HAMDİ HOCA m ben
kimseye haber vermedim. Buraya geleceğimi diye şaşkınlık
geçirmiş.
HAMDİ HOCAM
ŞAKİR EFENDİ nin
huzuruna varmış.
ŞAKİR EFENDİ bir
müddet sessiz kaldıktan sonra oğlum
HAMDİ diye söze
başlamış HAMDİ
HOCA m benim adımı nerden biliyor
şimdiye kadar hiç
karşılaşmadım diye
içinden geçirmiş.
HAMDİ HOCA
m İĞDECİK KÖYÜ
nde imam olmadığı
zamanlar imamlık
yapar. Cuma, Terafi namazları kıl-

İLÇELERDEN
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Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz,
Saraykent Sultan Hanı Termal Otel’de
yer alan doğal kaynak suyunun 2
bin yıldır şifa dağıttığını söyledi.
Kaymakam Açıkgöz, fotoğraf sanatçısı
Serdar Aydın ile bölgede inceleme
yaptıklarını söyledi.
Profesyonel fotoğraf sanatçılarıyla
Saraykent’i fotoğraflayacaklarını ifade
eden Kaymakam açıkgöz, “Saraykent’i
tüm Türkiye’ye birbirinden eşsiz
fotoğraflarla anlatacağız. Tarihi
hamam bölgemizde ilk deklanşöre
basan Serdar Aydın’a teşekkür
ediyorum” dedi.
BİLGİ VERDİ
Sultan Hanı ile ilgili bilgi veren
Kaymakam Açıkgöz, “Eski Han ismiyle
de bilinen Sultan Hanı, Valide Sultan
Melike Mahperi Hatun tarafından
1240-1241 yıllarında yaptırılmıştır.
Yakın zamanda açılan Sultan Hanı

Termal Otelimize de ismini veren
tarihi han, hemen otelimizin bitişinde
bulunmaktadır. Binanın batı duvarı
ortadan kalkmış, günümüze kalabilen
diğer beden duvarlarının kaplamaları
sökülmüş, bu nedenle duvarlar
incelmiştir. Yapının güneybatısında
müştemilat kalıntıları görülmektedir.
Dikdörtgen planlı ve doğu-batı
yönlüdür. Horasan harçla, moloz taş
kullanılarak balıksırtı örülen duvarların
üzeri kaplama taştır. Mevcut duruma
göre hanın birbirine bitişik tonozla
örtülü dört mekândan oluştuğu
anlaşılmaktadır. Bu tarihi hamamın
temelinde ise Roma Hamamı olduğu
anlaşılmaktadır. Roma Hamamına
ait kalıntılar, otelimizin etrafında
sergilenmeye başlanmıştır. Kısaca
buradaki termal suyun 2 bin yıldır
şifa dağıttığı ortaya çıkmaktadır”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

AĞLARA YABAN

DOMUZU TAKILDI
Yozgat'ta baraja attıkları ağı
güçlükle çeken balıkçılar, büyük bir
balık yakaladıklarını düşünürken ağa
takılan yaban domuzunu görünce
şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde günün
ilk ışıklarıyla birlikte tekneleriyle
baraja açılan balıkçılar, sazan avına
çıktı.
Ağlarını baraja bırakan balıkçılar
bir süre sonra ağı çekmek için
harekete geçti.
Balıkçılar ağır olduğu için
çekmekte zorlandıkları ağı suyun
yüzüne çıkardıklarında ağa
takılan domuzu gören balıkçılar,
şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ölmüş haldeki domuzu tekneye
alan balıkçılar domuzu kıyıya çıkardı.
İlçede balıkçılıkla uğraşan İsmail

Yiğit,
ağa
takılan
domuzu gördüklerinde şaşırdıklarını
söyledi.
Yiğit, "Yozgat Çekerek Barajında
balıkçılık yapmaktayım. Balık tutmak
için suya ağ attık. Kıyıdan geçmeye
çalışan domuz baraja düşerek bizim
ağımıza takılmış. Domuzu boğularak
çıkardık, tesadüfen fark ettik. Önce
balık sandık ama yaklaşınca domuz
olduğunu fark ettik. Arada sırada
karşıdan karşıya geçerken domuz
sürülerini görüyorduk. Ağımıza
takılan domuz ölmüştü. Bizim ağımıza
takılacağını hiç düşünmüyorduk,
görünce şaşırdık. Her gün bir macera
ile karşılaşıyoruz bugünkü maceramız
da domuz imiş" dedi. İHA

dırırmış. Elinde de
dedelerinden kalma
ENAM- I ŞERİF
vardı. İçinde de
bazı dualar yazılıydı. HAMDİ HOCA m
köylülerin sorularını
burdan cevablarmış. ŞAKİR EFENDİ
HOCAM ın ENAMI
ŞERİFTEN okuduğu
dualardan da haberdarmış.
ŞAKİR EFENDİ
HAMDİ HOCAM a
sana bir şey tarif
edeceğim. Onu yaz
para almıyorsun
ya bundan sonra da
para alma demiş.
İçinde ESHAB I
KEHF in isimlerinin
bulunduğu bir şey
vermiş.
Sonra HAMDİ
HOCA m şehre yerleşmiş, burda ADEVİYE hala ile karşılaşmışlar. Bunun
17 yaşlarında bir

oğlu varmış. Oğlunun rahatsızlığı varmış. Gece olduğunda
oğlu kapalı kapıların
kilidini açıp havludan dışarı çıkıyor.
Nohutluya doğru
gidiyormuş. Birçok
doktora götürmüşler. Buna bir çare
bulamamışlar.
HAMDİ HOCAM
da GEDİK HASANLI ŞAKİR EFENDİ
nin yazıp verdiği
şeyi bir kağıda yazıp
çocuğun annesine
vermiş. Al bunu çocuğun yattığı yastığın altına koy demiş.
Ertesi gün kadın
büyük bir sevinçle
gelmiş çok şükür
oğlum kurtuldu demiş. HAMDİ HOCAM
a dua etmiş.
ŞEYHZADE AHMET EFENDİ AMCA
KARGA KÖYÜ nde
öğretmen iken ŞA-

KİR EFENDİ yi ziyarete gider. Giderkende 2 sepet elma
götürür. Annesi
HAFİZE HANIM dan
da izin alır. HAFİZE
HANIM TEYZE de
oğlum niye iki sepet
elma götürüyorsun,
bir sepet neyine yetmiyor der. ŞEYHZADE AHMET EFENDİ
AMCA yine iki sepet
elma götürür. HOCASI na vermek ister. ŞAKİR EFENDİ
elmaların bir sepetini alır. Diğerini geri
götür demiş. Annesinin razı olmadığı
HOCA EFENDİ ye
mağlum olmuş.
Bugünkü anlatacaklarım bundan
ibaret olup, haftaya
kaldığımız yerden
devam etmek üzere
makalemi NECMETTİN HALİL ONAN ın
DUR YOLCU isimli

şiiriyle bitiriyorum.
Hepinize selamlar,
sevgiler, saygılar.
DUR YOLCU
Dur yolcu ! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir
devrin battığı yerdir.
Eğilde kulak ver,
bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin
attığı yerdir.
Bu ıssız , gölgesiz
yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolunda,
İstiklal uğrunda,
namus yolunda
Can veren Mehmet in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzel
Son vatan parçası
geçerken ele,
Mehmet in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını
kattığı yerdir.
NECMETTİN
HALİL ONAN

BAHADINLI MELISA

KALPLERDE YAŞAYACAK

Yozgat’ın Sorgun
İlçesi’ne bağlı Bahadın
Kasabası halkı
yardımseverlikleri
ve birbirlerine olan
bağlılıkları ile örnek oluyor.
Bahadınlılar vefat eden bir
yakınları adına, gençlerin
eğitim masraflarında
kullanılmak üzere Bahadın
Kültür Derneği’ne bağışta
bulunuyor. Bunun son
örneği de genç yaşında
hastalığına yeni düşerek
vefat eden Melisa
Aktürk’ün ailesinden geldi.

unutmadıkları için
Aktürk’ün ailesi,
Bahadınlı Üniversite
Bahadın Kültür Derneği’ne
Öğrencileri adına çiftimize
bağışta bulundu. Dernek
sonsuz teşekkürü borç
tarafından yapılan
açıklamada; “Genç yaşında biliriz. Andıkları yeri
bulsun. Devr-i daim
hastalığına yenik düşen
olsun. Işıklar
melek kızımız
Melisa Aktürk adına BAHADIN içinde uyusun.
ÖRNEK
Altınay ve Uğur
ablası ve eniştesi
OLUYOR Soysal çiftine
Altınay-Uğur Soysal
örnek olması
çifti tarafından
gereken naif
derneğimizin
düşünceleri nedeni
eğitim fonuna 1.000 TL
bağışlamışlardır. Genç
ile teşekkür ederiz”
ifadeleri yer aldı.
kardeşlerinin adına
Eda DEMİREL
yine genç kardeşlerini

TOPRAK
IŞLEMESIZ TARIM
YAYGINLAŞIYOR
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri
tarafından Toprak işlemesiz tarımın yaygınlaşması
ve devamının çiftçilere gösterilmesi için toprak
işlemesiz buğday ve arpa ekimleri yapıldı.
Yapılan demonstrasyon ekimleri ile ilgili olarak
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya
şunları söyledi; “Toprak işlemesiz tarım; toprağı
herhangi bir toprak işleme aleti ile işleme yapmadan
ekip biçmek ve tarımsal faaliyete devam etmektir. Bu
şekilde tarlada normal tarımsal faaliyetlere devam
edilmekte olup toprak işleme ile uğraşılmadığından
çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden
olan mazottan tasarruf sağlanmaktadır."
EKİME DEVAM EDİLİYOR
Özkaya, toprak işlemesiz tarımı çiftçilere deneme
yönetemi ile gösterdiklerini belirterek, " İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü olarak Toprak İşlemesiz Tarımı
çiftçilerimize göstermek amacıyla değişik İlçe ve
köylerimizde; sürdürülebilirliğini göstermek amacıyla
da daha önceki yıllarda uygulanan yerlerde aynı
sistemle ekime devam edilmektedir. Bu kapsamda
Sarıkaya İlçemize bağlı Bağlıca köyünde 6. Yıl ekimi,
Sorgun İlçemize bağlı Doğankent beldemizde ise 2.
Yıl ve ilk uygulama ekimleri teknik personellerimiz
nezaretinde yapıldı" şeklinde konuştu.
ÖNEM KAZANDI
"Son yıllarda yaşadığımız iklim değişikliği ve
kuraklık nedeniyle çevrenin, toprağın ve nemin
muhafazası önem kazanmıştır" diyen Özkaya, "Bu
sistemde daha az akaryakıt kullanımı, toprağın,
çevrenin ve topraktaki mevcut nemin korunması
sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistemde anızları

toprak üstünde bıraktığımızdan dolayı toprağın
organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu
azalmaktadır. İlimizde 5,5 Milyon dekar alanda
kuru tarım yapılmaktadır. Bu sistemde dekardan
5 Litre yakıt tasarrufu sağlanmakta ayrıca toprak
işleme aletlerine yapılan masraflar, işgücü ve
amortisman maliyetleri de en aza inmektedir. Bu
sistem yaygınlaştığında tarımda akaryakıt kullanımı
azalacaktır. İlimizdeki kuru tarım alanlarımızın
yarısında bu sistemi uygulandığında yılda yaklaşık
olarak 13 Milyon litre yakıt tasarrufu sağlayabiliriz.
Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her
yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu
uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır.
İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman
çiftçimize teknik destek be bilgi vermeye hazırız"
ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ
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Üst deri

Küçük su
kanalı

Derviş
selamı

Bir yemek
sosu

Etek
yırtmaçı

Bir yaban
mersini

Ölü
sandığı

Kimya'da,
Radyum

Bir ilimiz

İletki

Tecrübe

Temel

Bir nota

Bir kan
grubu

Saplantı
Eski bir
uygarlık
Bayağı

Ekmek

Fırlatma

File

Ulaşım
şeridi

Takla
böceği

Gaz
giderici
çay

Üzüm
çekirdeği

Ankara'da
bir müze

Ampul
yuvası

Şişmanlamak

Dilim,
lokma

Vietnam
lavtası

Us

Baryum'un
kısaltması

Sahip

Bir atımlık
barut

Şef,
önder

İnci
kabuğu

Üst resimdeki
Çalışma
ve sosyal
güvenlik
bakan
yardımcısı

Söbe,
beyzi
İri bir
yılan türü
Körpelik

Binek
hayvanı

Büyük
teyze

Tohum

Mekke'de
bir dağ

İlişkin

Bir soru
sözü

Eski bir
zurna türü
Beddua

At'ın bir
yürüyüşü

Hitit

Kareli
kumaş

Yönetme

Ayı
balığı

Alt
resimdeki
Ankara
Akyurt
belediye
başkanı

Yarı yaş
toprak

İlavesi

Başıboş,
serbest

Ahırdaş

Öncesiz
Boğa
güreşi
alanı

Bir yün
kumaş
Evin
girişi

Yunanca
bir harf

Şeytani
düşünce

Rahat,
huzur

Terek

Kira ile
tutan

Manastır

Lazım

Rütbesiz
asker

Küçük
akarsu

Ham
ipek

Tümör

Mal
varlığı

Lale
bahçesi

Hint
lavtası

Alt
kademe

Emirler,
beyler

Öne
doğru

İspanyol
ca, yaşa

Yumuşak
başlı

İki kulplu
antik testi

İterek,
zorla

Ödeme

Cet

Bir
tembih
sözü
Kıta

Düşey
kesit

Tutumlu

Rutubet
Et obur

Amaç,
hedef

Bulmaya
çalışma

At
yavrusu
Hayali
bir yaratık

Yeniçeri
kütüğü

Tropik bir
meyve

Karışık
renkli

İki tuğla
arası

Kan yolu

Aba giymiş olan

Golf
sayısı

Silah
demiri

Güzel
giyinen

Belirti,
iz

Temiz

Valide

Kayın
birader

Bir para
birimi

Çin
hakanı

Halk,
amme

Kokulu
merhem

Sığır
çobanı

Motor
dingili

İslam'ın
bir şartı

Dolaylı
anlatma

Bir yağış

Olmamış
meyve

Yaklaşık

Bir
palmiye
türü

Paramızın
kısa adı

Kağıt
tutturucu

Kansızlık

Bir nota

Gene

Vilayet

Lakin,
fakat

Gemi
barınağı

Yere
bakan
yan

İri bir
hayvan

Yat
limanı
Seslenme
sözü

Bir nota
Mikroskop
camı

Bir tür
cila

Yozgat'ın
meşhur
bir
yemeği

Yozgat'ta
bir köy
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SUDOKU
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MU
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CA
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ÜL
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KG
AR
A
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RM
UR
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ZM
T
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

Yarım
yamalak
İnce
dantel

Yozgat'ta
tarihi türbe
Ortam
havası

A

Yedirip
içirme
Soy

I
Ölmüş
İki
yüzlülük

R
Sık sık
kaza yapan
Başlıca
içeceğimiz

S

Bir para
birimi
Bir gıda
maddesi

E

En kalın
kadın
sesi
Apansız

A

Amaç,
hedef

E
M
İ
R
C
İ
S
U
L
T
A
N
Bir kadın
giysisi
Beddua

G A
H

Ankara'nın
kaplıcası
ile ünlü
ilçesi

Üst
resimdeki
Ülkü
ocakları
genel bşk.

Çiğneme
organı

Üzüntü

Kalıntılar

Çok
zayıflama
Dize

Damıtıcı
Şarkıda
tekrar

Toplu
çalışma

Kan
kurutan

Bir
ilimiz

Boyun
örtüsü

Gaye

Bir
devlet

Bir yol
kaplaması
Oldukça
az

Yön,
yan

Rumen
parası
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İşte
burada

Zeybek

Küba
dansı
Kısa
yazı

Budala

Köyün
zengini

Kalıtsal

Kraliçe
Tane

Alay,
istihza

Dökme
demir

Güreşte
bir oyun

Yolsuzluk
yaparak

Dans
adımı

Karadeniz
yelkenlisi

Polyester
bir kumaş

Acıklı
olay

Laka ile
cilalı

Karşı
çıkış
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Tuhaf
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Hafif
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Anasına
düşkün
çocuk

Aşırı
saf
İsim

Arnavutluk
parası
Bir çeşit
üzüm

Tabaklık

Küçük
su kanalı

Doğum
hemşiresi

Engel,
uymazlık
Bir peygamber

Rütbesiz
asker
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son ayı
Dünyanın
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dağı
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Sporda
en üst
derece

Yabancı

Bağımsız
büyük il

İşaret

Dünya,
cihan

A
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E
M

Alt
resimdeki
Yozgat
belediye
başkanı

C
E
L
A
L
K
Ö
S
E

İki kare
bulmacamızdaki her
satır, her sütün ve
3x3'lük
1'den 9'a kadar
rakamlar
ylerleştirilecektir.
Her satır, her sütün
ve 3x3'lük kutu
bölümlerinde 1'den
9'a kadar sayılar
ilk kez kullanılacaktır

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI
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Temel
yasa

Karar verme yetkisi

Ankara'
nın bir
ilçesi

Çatı

Haydar Demirer
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Çini Sanatı -1

YAHYA
AKSOY
"Çini sanatının notaları lale, karanfil, gül
ve sümbüllerdir" Ödüllü
çini sanatçısı Mehemet
Gürsoy
"Seven gözle bakmak dünyaca yorum/Dizimde geceyi uyutuyorum/ Kıraç toprak sanıp
hor görme beni/İçimde
bir orman büyütüyorum/ Benim sevgilerle
açılmış kolum /Sevgiyle
kapanır, toprakla değil."
şair Fikret Sezgin sevgiyi toprakla harmanlıyor.
Mimari bezeme sanatında İç mekân ve
dış kütle bezemesinde
seçkin ve özel bir yeri

bulunan çini sanatı, Orta
Asya'dan Anadolu'ya
uzanan bir serüvene
sahiptir.Sanat tarihinin
baş tacıdır. Öteden beri
söylenen “ Her güzellik
sanattır veya her sanat
güzelliktir. Sanatta güzellik, estetik ve biçim
esas alınır.
Sarayları, köşkleri,
camileri, türbeleri,medreseleri, kümbetleri,
su kemerlerini, kültür
merkezlerini ,çeşmeleri
ve külliyeleri süsleyen
çiniler, ruhu, benliği ve
felsefesi olan bir yaşam
biçiminin aynaları olarak
değerlendirilir.
İlk olarak Türkler,
Orta Asya’da çini îmâl
etmişlerdir. Orta Asya’daki Kâşân şehrinden dolayı çiniye “Kâşî”
denildiği bilinmektedir.
Kâşân şehrinde yapılan
kazılarda bulunan fırın
artıkları ve parça çiniler
gösteriyor ki, çini, Türkler tarafındn bir sanat

olarak değerlendirilmiş
ve birbirinden güzel
eserler verilmiştir.Orta
Asya’daki Hunlar, Karahanlılar, Uygurlar, Gazneliler çini ve seramik
sanatını kitâbelerde ve
binâlarda yapı malzemesi olarak kullanmışlardır.
Orta Asya mimarisinde 11.yüzyıldan itibaren
yoğunlaşan bezeme
sanatları içinde çinicilik,
ön planda yerini almıştır. Semerkant, Buhara,
Kaşgar, Yesi,Balasagun,
taşkent gibi yerleşim
yerlerinde bulunan tarihi yapıların iç ve dış
mekânlarında görülen
çini bezemeleri tarihe
ışık tutmaktadır.
Ünlü şair A.H.Tanpınar, "Bursa'da Zaman "
şiirinde çinileri betimler:
"...Yüzlerce çeşmenin
serinliğinden/Ovanın
yeşili,göğün mavisi/Ve
mimarilerin en ilahisi/
Yeşil Türbesi'ni gezdik

dün akşam/Duyduk bir
musıki gibi zamandan/
Çinilere sinmiş kur'an
sesini/ Fetih günlerinin
saf neşesini..."
Osmanlı çini sanatının iki önemli merkezi vardır. İznik ve
Kütahya'dır. İznik'te
13.yüzyıldan itibaren
başlayan çini üretimi 17.
yüzyıla kadar sürmüştür. 13.yüzyılda üretim
yapan ikinci merkez
Kütahya'da üretim kısa
sürmüştür. 1725 tarihininde Damat İbrahim
Paşa'nın gayretleri ile
İstanbul Tekfur Sarayı'da önemli bir çini
atölyesi kurulmuşsa da
kısa sürede kapanmış.
İznik atölyelerinde
16.yüzyılda uygulamaya başlanan kırmızılı
sıraltı tekniğinde çiniler,
17.yüzyıl içinde atölyeler kapanıncaya kadar
sürmüştür. Daha sonra
kırmızı sır altının kabarık
mercan kırmızısı kah-

verengi rengine dönmüş
ve kabarıklığı azaltılmış.
Zamanla tüm renklerde
soluklaşmalar görülmüş,
renklerde karışmalar
olmuş, çin bulutu ve selvi örgeleri çoğalmıştır.
Medine ve Mekke betimlemeleri 17.yüzyıl İznik
çinilerine konu olmuş,
mavi-beyaz tekniğinde beyaz üzerine koyu
mavi ve firuze renkli
çiniler üretilmiştir.
Kırmızılı sıraltı tekniğiyle çalışan İznik atölyeleri kapanınca, Kütahya çini üretimi merkezi
olmuş ve ünlü gezgin
Evlya Çelebi, 1670 'de
Kütahya'da 34 çini atölyesi bulunduğunu ifade
etmiştir. 1718 tarihli fermanda çini üretiminin
desteklenmesi istenmiş
ve 1710 tarihli fermanda, İstanbul'dan Kütahya'ya 1500 çini levha
ısmarlandığı ibaresi yer
almıştır.
Kahire ve Kudüs

gibi merkezlere,Kütahya'da üretilen çiniler
gönderilmiş. 17.ve 18
.yüzyıllarda Kütahya
atölyelerinde üretilen
Kâbe betimlemeli özgün panolar öne çıkmıştır. 19. ve20. yüzyılda
Kütahya'da çini üretimi
yeniden canlanmıştır.
17. -19.yüzyıllar
arasında yapılan ,İznik
ve Kütahya çinilerinden en değerli örnekleri
içeren yapılar arasında, İznik Eşrefzade
Rumî Cami (1619)
,İstanbul çinili Cami(1640),Üsküdar Yeni
Valide(1663),Beylerbeyi
camisi(1778), Ayasofya
I.Mahmut Kütüphanesi,
Topkapı Sarayı Hünkâr
Sofası Hamamı,Bayrampaşa Tekkesi,III.
Mustafa Türbesi (1773)
belirtilebilir.(Ayla Ödekan-Mimarlık ve Sanat
Tarihi (1600-1908)-Türkiye Tarihi sf.439
1994 yılında, ABD

İndiana Üniversitesi
ile Kültür Bakanlığı işbirliğinde açılan 'Türk
El Sanatları Sergisi'ne
katılan Ödüllü çini ustası
Mehmet Gürsoy başta
olmak üzere Kütahya
çini ustaları, yaptıkları
uygulamalı tanıtımlarıyla
aylarca ilgi odağı olmuşlardı.
UNESCO tarafından
2009 yılında "Yaşayan
İnsan Hazinesi" ödülü
verilen Mehmet Gürsoy,
Kütahya çinisini dünyaya tanıtmak için 50
ülkede 72 sergi açtı .
Çiniciliği "göz musikisi"
olarak nitelendiren 44
yıllık çini ustası Mehmet
Gürsoy, Kütahya'nın
tarihi mekanlarından
Germiyan Sokağı'ndaki
atölyesinde 16'ncı yüzyıla ait desen ve boyama
tekniklerini uygulayarak
"ateşte açan çiçekler"
olarak adlandırılan sanata katkıda bulunuyor.
DEVAMI YARIN

MORAL BULDULAR
KEÇIÖREN’DE TEK YÜREK

Yozgatlılar’ın yoğun olarak yaşadığı
Ankara’da bir hemşeri buluşmasına daha ev
sahipliği yaptı. Keçiören’de Yozgatlılar’ı temsil
eden dernek, yönetim kurulu üyeleri ile bir
araya geldi.
Keçiören Yozgatlılar Dernek Başkanı Aytaç
Bingöl başkanlığında düzenlenen toplantıda
birlik ve beraberlik mesajı verildi.
TÜM YOZGATLILAR’IN EVİDİR
Bingöl, dernek binasında gerçekleşen
toplantı sonrası şu açıklamalarda bulundu:
“İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm yol
arkadaşlarıma teşekkür ederim. Keçiören değil
dünyadaki tüm Yozgatlı hemşerilerimizin ve
dostlarımızın evidir, yeridir. Rabbim bizlere
birlik beraberlik ruhu versin inşallah” dedi.
İNANDIĞIMIZ YOLDA YÜRÜYORUZ
Her zaman inandıkları yolda yürüdüklerini

dile getiren Aytaç Bingöl; “İnandığımız yolda
yürüyoruz. Birlikte başaracağız hayırlı uğurlu
olsun. Ankara’da doğduğumuz topraklar
adına çok güzel eserler kazandıracağız
istihdam alanında çok güzel işler yapacağız.
Sosyal ve kültürel faaliyetler ile bölgemizdeki
Çocukların Kadınların Gençlerin sıkılmasına
izin vermeyeceğiz. Aşkla çalışan yorulmaz.
Biz Yozgat ve Yozgatlıya sevdalıyız. Adil olan
adaletli olan, kendini değil bölgesini insanını
düşünen herkesi kucaklayacağız. Selam ve dua
ile saygılarımla.”
YILDIZ’DAN MİNİ KONSER
Dernek yöneticilerinden olan Yozgatlı
Sanatçı Mahmut Yıldız, katılımcılara mini bir de
konser verdi.
Yıldız’ın bağlaması ve sesi, renkli ve duygu
yüklü anların yaşanmasına vesile oldu.

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr

Aydıncık Kazankaya Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi 12. sınıf tarım bölümü
öğrencilerine yönelik olarak, Aydıncık
Kaymakamlığı destek ve koordinasyonunda
Antalya Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile
Akdeniz Üniversitesini ziyaret etmek üzere
bir gezi düzenlendi.
Öğrenciler, yol güzergâhı üzerinde
bulunan Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’i
ziyaret etti.
Program devamında Akdeniz
Üniversitesine giden öğrenciler,
Üniversiteye ait Fakülteler ile tarım ve
hayvancılık bölümüne ait alanları gezdiler,
buradaki işleyişler hakkında çeşitli bilgiler
edinen öğrenciler, böylece üniversite
ortamını da tanımış oldular.
Daha sonra, Antalya Tarım ve
Hayvancılık fuarına giderek, özel sektörle
buluşan Aydıncıklı öğrenciler, çeşitli

alanlarda tarımın ve hayvancılığın işleyişi
hakkında bilgi sahibi oldular.
Ayrıca, gelecekteki zirai çalışma
alanlarının da tanıtıldığı fuar ziyareti son
derece verimli geçti.
Gezinin ardından Aydıncık Kaymakamı
İrem Baha Yağan, öğrencilere sınav öncesi
moral olması ve üniversite ortamını görerek
özgüvenlerinin oluşması amacıyla, program
düzenlediklerini söyledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan
Utku İnce ve öğretmelerin gözetiminde,
11 öğrencinin derslerine kaldığı yerden
devam ederek, hedeflerine ulaşmalarını ve
başarılı bir birey olarak toplum hayatındaki
yerlerini almalarını dile getiren Kaymakam
Yağan, Kaymakamlık olarak öğrencilere her
türlü desteği vererek yanlarında olacaklarını
ifade etti.
Eda DEMİREL

MESLEĞE iLK ADIMI ATTILAR

Yozgat Bozok Üniversitesi 2021-2022
eğitim-öğretim yılında Diş Hekimliği
Fakültesi ve Tıp Fakültesi'ni kazanan
hekim adayı öğrenciler önlüklerini
giyerek meslekleri yolunda ilk adımı
attı.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törene
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan
Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu,
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet
Özdamar, Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol
Akın ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel
Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen fakülte
dekanları, daire başkanları, sivil toplum
kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri,
öğretim elemanları ve çok sayıda
öğrenci ve velileri katıldı.
MUTLULUK DUYUYORUZ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan programın
açılış konuşmasını Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer
Çelebi yaptı. Prof. Dr. Çelebi: “Kıymetli
Öğrencilerim! Diş Hekimliği öğrencileri
olarak bizlerin ilk göz ağrısınız. Beyaz
önlüğün ifade ettiği gibi sizleri de
saflığın, sevginin, iyi niyetin, sabrın,
çalışkanlığın ve temizliğin birer
temsilcisi olarak donanımlı, kaliteli ve
nitelikli diş hekimleri olarak yetiştirip
mezun etmek istiyoruz. Bu önlüğü
giymenizden itibaren mesleğinizin
ahlaki ve etik değerlerine sahip
çıkacağınız inancıyla, sizleri aramızda
görmekten büyük bir memnuniyet
duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
AHLAK VE VİCDANIN
GÖSTERGESİ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit
Çiçekçioğlu ise yaptığı konuşmada:
“Bugün beyaz önlüklerinizi giyinerek
tıp doktoru olmaya ilk adımınızı atmış
bulunmaktasınız. Bir doktor için beyaz
önlük hem gerçek hem de manevi
anlamda temiz ahlakın ve vicdanın birer
göstergesidir. Sizlerin tüm yaşamınız
boyunca hem önlüğünüzün hem de
vicdanınızın bembeyaz kalmasını
temenni ediyorum” dedi.
GAYRET EDİYORUZ
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ törende
yaptığı konuşmada Kararlılıkla,
Başarıya mottosuyla çıktıkları bu yolda
kendilerine tevdi edilen emaneti daha
yükseklere taşımak yolunda gayret
ettiklerini belirtti.
2022’DE BAŞLAYACAK
Rektör Karadağ konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Bizden önce diş hekimliği
fakültesinin kurulumu ile ilgili bir süreç
başlatılmıştı. Biz hemen onun tescili
ile ilgili YÖK nezdinde girişimlerde
bulunduk. O dönem YÖK Başkanımız
ve YÖK Kurul Üyelerimiz bize itimat
etti. Böylelikle diş hekimliği fakültemiz
kurulmuştu. Üniversitemizin en
son kurulan fakültesi Diş Hekimliği
Fakültesi idi. Bu süreçten sonra
diş hekimliği fakültemizi eski Tıp
Fakültesi binamızda istenilen hedeflere
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ulaştırmak üzere yapılandırdık.
Hem alt yapımızı güçlendirmek hem
insan gücümüzü olması gereken
seviyelere taşımak adına gece
gündüz çalışma yaptık. Aslında
planımız 2022 yılı içerisinde öğrenci
almaktı. Çok değerli dekanımız
aramıza katıldıktan sonra hocamızın
önderliğinde aramızda bulunan genç
ve dinamik hocalarımızı kadromuza
kattık. Planımız 2022’de öğrenci
almaktı. Sağ olsun bugün bizleri
onurlandıran, Üniversitemize teşrif
eden, öğrencilerimizin heyecanına
ortak olan YÖK Başkan Vekilimizi
ziyaret ettiğimizde dekanımızla birlikte
bizim altyapımızdan bahsetmiştik.
Kendisi bize şöyle bir cesaret verdi. Siz
2022 niye bekliyorsunuz, dedi. Madem
bir altyapınız var. Biz size 2021’de
öğrenci verelim. Bu bizi sevindirdi ve
cesaretlendirdi. Hemen dekanımızla
birlikte kendisinin bizden beklentilerini
karşılayacak düzeyde, özellikle
altyapımızın güçlenmesi noktasında
gerekli tadilatların yapılmasıyla ilgili var
gücümüzle çalıştık. Öğretim elemanı
takviyesi yaptık ve bugün itibariyle 41
tane öğrencimiz aramızda bulunmakta.
Biz bir taraftan diş hekimliği ile ilgili
eğitim öğretim süreçlerine başlarken
yine çok ciddi anlamda çalışmalar
yaparak 22 tane yeni ünit aldık.
2022’nin en geç ikinci yarısında artık
Yozgat’ımıza diş sağlığı konusunda
da katkı sunmaya başlayacağız. Diğer
taraftan Tıp Fakültesi artık bizim köklü
fakültelerimizden bir tanesi 2007 yılında
kurulmuştu. Hacettepe ekolü ile eğitim
öğretime başlayan bir fakültemizdi.
Ama biz bir an önce orda ki alt yapıyı
da güçlendirerek öğretim elemanı
sayısını olması gereken düzeye taşıdık.
Bugün hem temel tıpta hem klinik tıpta
artık son sınıfa gelmiş öğrencilerimiz
bulunmakta. Bugün bizler için
heyecanlı bir gün. Tıp ve Diş Hekimliği
fakültelerimizin öğrencilerinin
heyecanlarını paylaşmak beni bir rektör
olarak ziyadesiyle memnun ediyor.
Nasıl başlarsanız öyle bitirirsiniz.
Sizlere tavsiyem şu, kararlı olun,
hedeflerinize odaklanın ve kendinize
hedefler belirleyin. Hayalleriniz
olsun hikâyeler yazmak adına bir
hedefe odaklandığınızda başarı
kaçınılmazdır. Eğer iyi bir diş hekimi
olmak gibi bir niyetiniz varsa, böyle
yola çıkarsanız kesinlikle iyi bir diş
hekimi olursunuz. Değerli tıp doktoru
adayı öğrencilerim sizler de aynı motto
ve anlayışla hedefe odaklanır, ben
alanımda en iyi hekim olmalıyım diye
kendinizi hedefe odaklarsanız inanın
çok değerli hocalarımızın rahlesinden
geçerek başarı sizin için kesinlikle
kaçınılmaz olur. Çok iyi hekimler
olarak milletimize devletimize ülkemize
katkılar sunarsınız. Bugün yoğun
programlarına rağmen öğrencilerimizin
ve bizim heyecanımıza ortak olan
Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa
Kapıcıoğlu, Sayın Valimiz, Sayın
Vekilimiz ve tüm değerli katılımcılara
huzurunuzda teşekkür ediyorum.”
BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer
ise konuşmasında Yozgat Bozok
Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp
Fakültesi öğrencilerimizle beraber
olmanın heyecan ve mutluluğunu
yaşadığını söyledi. Milletvekili Başer,
konuşmasının devamında: “Yozgat
Bozok Üniversitesi’nin sadece
bölgesinde değil Türkiye’nin ve
dünyanın sayılı üniversiteleri arasına
girmesi için üniversite yönetimi,
akademisyenler ve öğrencilerle
birlikte çalışacağıma bir kez daha
söz veriyorum. Bugün Yozgat Bozok
Üniversitesi 23 bine yakın öğrencisi
ile emin adımlarla hedefine ilerliyor.
2021- 2022 eğitim-öğretim döneminde
Diş Hekimliği Fakültemize öğrenci
alımında emek ve katkıları olan
herkese teşekkür ediyorum. Bu
duygularla Diş Hekimliği Fakültemizin
çiçeği burnunda 41 öğrencimizi ve
Tıp Fakültesinden 120 öğrencimizin
beyaz önlük giyme törenlerinin hayırlı
olmasını diliyor, başarılar diliyorum”
dedi.
ZİHİN AÇIKLIĞI DİLİYORUM
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın
selamını ileterek konuşmasına başlayan
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa
Kapıcıoğlu Yozgat’ta güzide bir eğitim
kurumunun yükseliyor olmasından
ve Yozgat’ta bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr.
Kapıcıoğlu konuşmasının devamında:
“Bugün iki güzide meslek mensubu
adaylarına merhaba diyoruz. Tıp ve
diş hekimi adaylarımız meslekleri
ile özdeşleşen beyaz önlüklerini bu
törende giyecekler. İnsan sağlığı
için fedakârca çalışacak tıp ve diş
hekimleri bu çatı altında hocalarının
önderliğinde ve örnekliğinde
yetişecekler. Bu yetişme sürecinin
en az yarısı ise, uygulama alanları
olan sağlık kuruluşlarında geçecek.
Hekim kelimesinin ifade ettiği anlam
derinliğini hiçbir zaman unutmayın.
İnsanlara hikmet nazarı ile bakarak
onların dertlerine derman olmaya
vesile kılındığınızın şuuru ile hareket
edin. Bu vesile genç hekim adaylarımızı
kutluyor, zihin açıklığı diliyorum” dedi.
GELECEĞİN HEKİMLERİ
Yozgat Valisi Ziya Polat da
konuşmasında, geleceğin doktor ve
diş hekimleri olan öğrencilerimizin
önlük giyme törenlerinde
heyecanlarına ortak olmaktan dolayı
mutluluk duyduğunu söyledi. Vali
Polat: “Öğrencilerin bugün giydiği
önlüklerin okuldan mezun olduklarında
da uzun yıllar devlete ve millete hizmet
etme aşkı ile giymelerini arzu ediyor,
bu vesile ile tüm öğrencilerimize
eğitim öğretim hayatlarında başarılar
diliyorum.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Yozgat
Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nde 20212022 eğitim-öğretim yılında ders başı
yapan doktor ve diş hekimi adayı
öğrenciler beyaz önlüklerini giymenin
mutluluğunu yaşadı.
HABER MERKEZİ

KOMŞUDAN

BiR HABER

KALEDEN KOPAN KAYA PARÇALARI

OTOMOBILE ÇARPTI
Çorum’un Osmancık
ilçesinde, Kandiber Kalesi’nden
kopan kaya parçaları bir
otomobile zarar verdi.
Osmancık’ta sabah
saatlerinde etkili olan yağmur
yağışıyla birlikte Kandiber
Kalesi’nden kopan kaya
parçalarının düşmesi sonucu

Akşemseddin Caddesi üzerinde
bulunan bir otomobil zarar
gördü.
'Mahalle halkı endişeli'
Yazı Mahallesi Muhtarı Murat
Haykır, kaleden kopan kaya
parçalarının bir otomobile zarar
verdiğini belirterek endişelerinin
büyük olduğunu belirtti. İHA

BELEDIYE TEKSTIL
KURSU AÇACAK
Tokat’ın Turhal ilçesinde
belediye sitesindeki bazı
işyerlerinin tekstil kurs
merkezine dönüştürülmesi
için çalışma başlatıldı.
Turhal Belediyesi ilçede
iş imkanlarını artırarak
istihdama katkı sağlamak
amacıyla harekete geçti.
Bu kapsamda belediyesi
sitesi içerinde bulunan bazı
iş yerlerinin tekstil kurs
merkezi haline getirilmesi için
tadilat çalışması başlatıldı.
Turhal Belediye Başkanı
İlker Bekler, kurs merkezi
olarak planlanan iş yerindeki
çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Bekler, sosyal,
kültürel ve eğitim hayatına
güçlü katkılar sağlayabilmek

için çalışmalarına devam
ettiklerini ifade ederek
"Toplumun tüm kesimlerinin
aynı düzeyde gelişmesi,
değişmesi ve ilerlemesi
noktasında hayata
geçirdiğimiz projelerimize
bir yenisini daha ekliyoruz.
İçinde bulunduğumuz alanda
belediyemiz bünyesinde
eğitim verecek olan tekstil
kurs merkezimizi açmak için
hazırlık yapıyoruz" dedi. İHA

Dünyada ilk,

müzede sergileniyor
Sivas'ta yaşayan Botanikçi
Profesör Yener Okatan’ın 2000’li
yıllarda bulduğu ve patentini
aldığı dünyanın ilk Küre Halı
dokuma tezgahı, Sanayi Mektebi
müzesinde sergileniyor. Dünya
üzerinde bulunan fiziki ve
coğrafi şekilleri olduğu gibi

halıya işleyen bu tezgah üç adet
üretildi. Dokuma tezgahı müzeye
gelen vatandaşların dikkatini
çekiyor. Sivas Kültür A.Ş. Müzeler
Müdürü Uzman Sanat Tarihçi
Fatih Mehmet Tanrıveren, yaptığı
açıklamada tezgahı görenlerin
şaşkınlık yaşadığını söyledi. İHA

SEZAI KARAKOÇ
ANISINA DÜZENLENECEK
Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
3-12 Aralık günleri arasında
düzenlenecek olan 4. Kitap
Fuarı’nı geçtiğimiz günlerde
hayatını kaybeden yazar, şair
ve düşünür Sezai Karakoç’un
anısına düzenleneceğini
duyurdu. 3-12 Aralık günleri
arasında gerçekleşecek
Kayseri 4. Kitap Fuarı’na sayılı
günler kalırken, Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, fuarın 16 Kasım'da,
88 yaşında hayatını kaybeden
şair, yazar ve düşünür Sezai
Karakoç anısına düzenlenmesini

kararlaştırdıklarını ifade etti. Bir
vefa örneği göstereceklerini
vurgulayan Başkan Büyükkılıç,
“Geçtiğimiz günlerde edebiyat
dünyası büyük bir değerini
kaybetmişti. Hayatını kaybeden
ünlü şair ve mütefekkir Sezai
Karakoç’a Cenab-ı Allah’tan
rahmet, yakınlarına da baş
sağlığı dileyip, saygı ve minnetle
yâd ederken, 3-12 Aralık günleri
arasında Kayseri Dünya Ticaret
Merkezi’nde gerçekleşecek olan
fuarımızı, merhum Sezai Karakoç
anısına düzenleyeceğiz. Rabbim
büyük üstadın makamını âli
eylesin” dedi. İHA

“iLGiNC BiR
Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu Polat Özkan:
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TECRUBE YASADIK”

ESNAFSPOR’U

TEBRiK ETTi
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer
Codar, Sorgun Belediyespor’u 2-1
mağlup eden Çayıralan Esnafspor’u
tebrik etti. Codar, “Çayıralan Erfa
Esnafspor-Sorgun Belediyespor
futbol müsabakası 2-1 olarak
sonuçlanmıştır.
Başta takımımızın her zaman
yanında olan İbrahim Hazer bey
olmak üzere Kulüp başkanımızı,
yönetim kadrosunu, teknik
adamlarımızı ve tüm futbolcularımızı
yürekten tebrik ediyorum. Halkımızın
ve kamuoyunun bilgisine sunulur”
dedi. Murat KARATEKİN

Yozgatspor 1959 FK Teknik
Sorumlusu Polat Özkan,
Ankara TKİ mağlubiyeti ile
ilgili konuştu. Özkan, Ankara
TKİ maçında ilginç bir
tecrübe yaşadıklarını ifade
etti.
Özkan, “Bugün Takımım
Aslanlar Gibi Mücadele Etti.
Sezon başı gelsem çok farklı
olurdu.
Pes etmek yok. Daha
takımım İle 13 gündür
beraberim, 13 günde 2
deplasman 1 içerde maç
oynadık.
2 galibiyet 1 mağlubiyet
aldık. Baştan sona oyun
kontrolünün bizde

olduğu bir çok pozisyonu
değerlendiremediğimiz,
rakibin 4 hücumunun 2 sinin
gol olduğu ilginç bir tecrübe
yaşadık.
Bazen futbolda olmazsa
olmazlar oluyor, öyle
bir maçtı. 90 dakika hiç
susmadan sonuna kadar
takımımızı destekleyen
büyük taraftarımıza
teşekkür
ederim”
dedi. Murat
KARATEKİN
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O
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FİYATI: 1.00 TL

GOL DÜELLOSU KALESPOR’UN
Yozgat Mustafa Bacanlı 1.
Amatör küme ligi B grubunda
üçüncü hafta mücadelesi
geçtiğimiz hafta sonu oynanan
maçlarla tamamlandı. Ligde
Boğazlıyan Şekerspor, Kalespor’u
konuk etti. Gol düellosunun
yaşandığı mücadeleyi Kalespor
4-3 kazandı. Ligde üçte üç yapan
Kalespor puanını 9’a yükselterek
liderliğe yükseldi.
Ligde oynanan diğer
mücadelelerde ise Yerköy
Bağlarbaşı Köselispor, Boğazlıyan
Şekerspor ile 2-2 berabere
kalırken, Çiğdemlispor, Sarıkaya
Belediyespor ile 1-1 berabere
kaldı.
Sırçalı Belediyespor, Tuzkaya
FK'yı 3-1 mağlup etti.
Murat KARATEKİN

KENDi TARAFTARINA TEPKi GÖSTERDi
Yozgat Mustafa Bacanlı 1. Amatör Küme ligi
B grubu takımlarından Çiğdemlispor’un Teknik
Direktörü Murat Doğru, kendi taraftarına tepki
gösterdi.
Doğru, Sarıkaya
Belediyespor ile oynanan
maçta tribünden küfür
eden taraftarlarına tepki
gösterdi.
Doğru, 1-1 biten
maç sonrasında sosyal
medya hesabından
yaptığı açıklama da
tepkisini şu sözlerle
dile getirdi, “Öncelikle
takımımı grubumuz favori
takımlarından Sarıkaya Belediyespor’dan 1 puan
aldığı için tebrik ediyorum. Tribünde küfreden

seyirci istemiyorum. Herkesin anası, bacısı çoluğu
çocuğu var, bizlere yapılmasını istemediğimiz
bir şeyi başkasına yapmayalım. Futbol 3 ihtimalli
bir oyun o yüzden
küfre gerek yok,
küfreden seyirci
lütfen maçlarımıza
gelmesin. Sarıkaya
Belediyespor’dan,
Çok değerli
kadirşinas Cengiz
Hocamdan bu
konuda takımım
adına özür
diliyor. Sarıkaya
Belediyespor’a
bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum”
Murat KARATEKİN

KAYMAKAM OYUNCULARI TEBRİK ETTİ

“Gururlandık”

Saraykent Kaymakamı Ali
Açıkgöz, Saraykent Spor’un Yozgat
Çamlıkspor ile olan karşılaşma
öncesinde takımı ziyaret etmişti.
Kazandıkları galibiyetten dolayı
memnuniyet duyduklarını dile
getiren Kaymakam Açıkgöz,
“Saraykent Spor bizleri bir
kez daha gururlandırdı. Bu

haftaki rakibimiz güçlü bir rakip
olmasına rağmen maç galibiyetle
sonuçlandı. Küçük kardeşlerimiz
ile de maç öncesi bir araya
geldik. Müthiş bir enerjileri
vardı. Hocalarımızı, destek olan
Saraykentlileri ve emek veren
herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum”
dedi. Eda DEMİREL

