MAZLUM’UN YANINDA
BiR OSMANLI TORUNU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beyyurt'ta hem Türk'ün
devlet duruşu hem de merhametli yüzü oldu.
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SAYI:2451

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hemşehrimiz
Fuat Oktay, Lübnan’daki yaraların sarılması
adına gerçekleştirdiği ziyarette ortaya
koyduğu devlet adamlığı duruşunun
yanı sıra merhametli tavrı ile de hem
ülke halkının sevgisini kazandı hem de
Türkiye’nin şefkat dolu yüzünü tüm dünyaya
yansıttı.
Türkiye meselelerinin yanı sıra Yozgat’ı
da yakından ilgilendiren önemli projelerin
altında imzası bulunan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışı
programlarında da ülkesini başarı ile temsil
ediyor.
>>> 2. SAYFADA

FİYATI: 1.00 TL

Yimpaş'ta
Yangın Paniği

Yozgat’ın en önemli ticaret
merkezlerinden Yimpaş AVM üzerinde
bulunan kafetaryada yangın meydana
geldi. Olay yerine kısa sürede gelen
itfaiye ekipleri bu kez yangını kısa
sürede kontrol altına alırken Belediye
Başkanı Celal Köse, söndürme
çalışmalarını yerinde yürüttü. 3'TE

Yurt binasının
akıbeti belli oldu
Mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresi’ne
ait, İstanbul’daki yurt binasının
satılıp satılmaması konusu İl Genel
Meclisi’nde görüşülerek karara
bağlandı. >>> 6. SAFYADA

www.yozgatcamlik.com

Projede son aşamaya gelindi Hem turizme hem istihdama katkı sağlayacak

SORGUN TERMALiNE

5 YILDIZLI YATIRIM
Sorgun’da Lokman Hekim Turizm Şirketi tarafından yapılacak olan 5 yıldızlı
termal otelde son aşamaya gelindi. Projenin tamamlanması ile hem ilçenin
turizmi canlanacak hem de istihdama büyük oranda katkı sağlayacak.

'in tandırı TRT’de
Yozgat’ın tescilli lezzeti tandır kebabı TRT
ekranlarında tanıtıldı.
Yozgat’ın lezzet durağı Zafer Türk
Mutfağı’nın eşsiz lezzetlerinden olan
‘kuzu tandır kebabı’ TRT ekranlarında tüm
Türkiye’ye tanıtıldı.
Zafer Türk Mutfağı ustalarından
Akif usta, ‘ Kuzu etinin odun ateşi
ile buluştuğu tandır kebabını özel
olarak hazırlanan tandırlarda iki
tarafı şişlere takılarak pişiriliyor.
Tandırımız yöreseldir,
tescillidir. Etimizin özelliği
bir gün önce sadece tuzda
terbiye olmasıdır. Herkesin
gelip de tatması gereken
bir yemektir"
>>> 3'TE

SICAK SU TAHSİSİ ONAYLANDI
315 oda,714 yatak kapasiteli 5
yıldızlı termal otel, 20 bin metrekarelik
alanla Türkiye’nin en büyük SPA
alanına sahip olacak. ÇED raporları
tamamlanmış olan otelde son aşamaya
gelindi. Otelin temelleri bu yıl atılacak
ve 2 yıl içerisinde de hizmete açılması
hedefleniyor. Günlük 3 bin kişilik
sirkülasyon sağlanacak olan otelin
toplam maliyetinin 160 milyon olduğu
belirtildi. Otel ile ilgili olarak Yozgat
İl Özel İdaresi’ne de sıcak su tahsisi
noktasında başvuru yapıldı.
>>> 3. SAYFADA

MHP'de Kongre
heyecanı

Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) 13’ncü
Olağan Kongresi
Yozgat’ta 15 Ağustos
2020 Cumartesi günü
Merkez ilçe ve Sorgun
teşkilatlarında yapılacak
olan kongreyle başlıyor.
Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Yozgat
İl Başkanı Ferhat Altan
yapılacak olan 13’ncü
Olağan Kongreler
hakkında bilgi verdi.
>>> 2'DE

Veysel Filiz'in Mutlu Günü

Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı
Veysel Filiz ve eşi
Rukiye Filiz’in biricik
kızları Hümeyra, İsmail
ve Ferya Altuntaş’ın
oğulları Osman Serkan
ile hayatını birleştirdi.
Filiz ve Altuntaş çiftini
bir ömür boyu akraba
kılacak düğün töreni
8 Ağustos Cumartesi
Erciyes binicilikte
gerçekleşti.
>>> 5'TE

Dernek Başkanı Hüseyin Durusoy:

Kupa rakipleri
belli oldu

Axa Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası karşılaşmaları
programı belli oldu. Ligde mücadele eden temsilcimiz Sorgun
Belediyespor'da Şampiyonlar kupasına katılacak. >>> 8'DE

Mutluluğa ilk
adımı attılar
Yozgatlı iş insanı Mehmet-Leyla
Akyol çiftinin oğlu Serkan ile ŞemsiNaciye Cemaloğlu çiftinin kızları
Nergis evliliğe giden yolda ilk
adımı attılar. Genç çift düzenlenen
törenle nişanlandılar. >>> 5'TE

'ŞiDDETi ÖNLEME
AMACI TAŞIMIYOR'
Hak Savunucuları Derneği
Başkanı Hüseyin Durusoy, İstanbul
sözleşmesinin kadına yönelik
şiddeti önleme amacı taşımadığını
dile getirdi. Durusoy, Sözleşmenin
toplumun yozlaştırılması ve
bozulmasını sağladığını belirtti.
İstanbul Sözleşmesinin aile
düzenini bozduğunu kaydeden
Hüseyin Durusoy, “Amaç: Allah’ın
Yarattığı fıtratın dışında dünyada
yaşanılan ilahi kanunlara karşı
bir başkaldırı çabası ile Allah’ın
Haram saydığı Sapkınlıkları
Meşrulaştırmak ve aile düzenini
bozarak İnsani değerlerin yok
edilmesini sağlamaktır.
İnsani ve İslami kavramlar ile
topluma değer katan örf, adet,
gelenek ve göreneklerin yok
edilerek toplumun yozlaştırılması
ve bozulmasını sağlamaktır. 7'DE

Köyler sıcak
asfalta kavuşuyor

Vali Polat ve
beraberindekiler,
İl Özel İdaresi
tarafından yapılan,
Recepli- BozlarBuzağcıoğlu köyleri
grup yolu BSK

asfalt çalışmalarını
yerinde inceleyerek
İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Nazif
Yılmaz’dan çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
>>> 4'TE

Merkez İlçe Başkanı oldu
Genel Başkanı Ali
Babacan’ın olduğu DEVA
Partisi Yozgat Kurucu
Merkez ilçe Başkanı
Mustafa Bulut getirildi.
>>> 4. SAFYADA

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Covid-19 Salgını
tam atlattık, tehlike
geçti derken kabus
geri döndü.
Sanki tatile çıkmış
gibi bir ara vermişti;
ancak düğün ve cenazelerle geri dönüş
yaptı.
Yozgat merkez
ve ilçeleri dahil bir
çok yerleşim yerinde
görülmeye başladı.
Artık bizlerin yakı-

nında eş ve dostlarımızın bu salgına
yakalandıklarını da
duymaya başladık.
Düğünlere katılanlar, cenaze merasimlerine gidenler ve
kalabalık ortamlarda
bulunanlar, birbirlerine virüs bulaştırarak salgın hastalığını
yaygınlaştırmaya
başladılar.
Artık herkes bu
virüs tehdidinin
altında! Zaten virüs
haritası da bunun
yaygınlaştığını ve
çevremizde dolaştığını gösteriyor.
Dikkat etmek zorundayız!
Maske, sosyal
mesafe ve hijyen- temizlik kuralları tek
dayanağımız!
Ancak toplum ola-

rak, gençler olarak
biraz duyarsız davranıyoruz.
Halen kucaklaşanları, tokalaşanları
öpüşen ve sarılanları
görüyoruz.
Günah değil mi,
vebal değil mi hastalığı birine bulaştırmak! Hatta birinin
ölüme sebep olmak?
Düğün ve nişan
sahipleri olağan üstü
tedbir almalıdırlar.
Düğün evi işletmecileri sorumludur,
kendilerini sorumlu
hissetmeli her türlü
tedbiri almak zorundadırlar.
Cenazeye taziyeye gidenler, cenaze
sahipleri aynı türde
tedbirlerini almak
zorundadırlar.
Buna mecburuz,
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Tedbir Almak Zorundayız!
bu hepimiz için bir
sorumluluk gerektiriyor.
Kahvehaneler
açıldı, çay Ocakları
açıldı.
Görüyoruz ki toplu
sohbetler devam ediyor, sosyal mesafe
korunmuyor. Bardaklar tek içimlik değil
kaşıklar tek kullanımlık değil bunlar sakıncalı durumlar.
Berberler, kuaförler ve güzellik
salonları da açıldı
buraların sahiplerinin
de çok daha dikkatli
olması gerekiyor!
Sokak da cadde de
kalabalık alanlarda
görüyoruz ki çoğu
hemşehrimiz lakayt
davranıyor.
Mesafe korunmuyor, temizlik

Kurallarına riayet
edilmiyor.
Tüm bunlar hastalık riskini artırıyor
virüsü yaygınlaştırıyor.
Virüs riski devam
ediyor.
Tehlike tam geçmiş değil, tedbirlere
devam etmeli, virüsün yayılmasını
önlemeliyiz.
İşin özü şu: bir
çoğumuz, özellikle
gençler bu tehlikenin
farkında değil!
Şuurlu davranmıyorlar, işi ciddiye
almıyorlar, nasıl olsa
bizler risk gurubunda
değiliz diye kuralları
hiçe sayıp sere serpe
dolaşmaya devam
ediyorlar.
Ama bilmiyorlar ki
onlarda virüs taşıyıcı-

MAZLUM’UN YANINDA
BiR OSMANLI TORUNU

sı olabilirler ve hastalığı anne ve babalarına bulaştırıp en
sevdiklerinin ölümüne sebep olabilirler.
Düğün mevsimi
başladı, şehirler arası
ulaşım yaygınlaştı,
tatil ve bayram dönüşleri salgını büyük
Şehirlerden Anadolu’ya taşımış oldu.
Bu dönemde çok
daha dazla dikkatli
olursak hastalığın
bulaşmasını önleriz.
Mutlaka maske
takmalıyız, sosyal
mesafeyi her türlü
şartlarda korumalıyız
ve evden çıkarken
de, eve girerken de
bir yere temas ettiğimizde ellerimizi bol
sabunlu suyla yıkayarak kendimizi ve
ailemizi salgına karşı

korumaya çalışmalıyız.
Covid-19 kolay
kolay hayatımızdan
çıkıp gitmeyecek
gibi..
Son haftalarda
Yozgat’ta da salgın
yaygınlaşmaya başladı.
Korkmayalım, tedirgin de olmayalım
ama tedbirlerimizi
alıp kendimizi ve
sevdiklerimizi korumaya çalışalım! Bu
toplumsal bir sorumluluk gerektiriyor.
Tedbir almak
uyarılara uymak hem
insani hem de dini bir
vecibedir.
Allah’ın emri de
bu tedbirlere uymayı
gerektirir, unutmayınız ki: nesli ve nefsi
korumak da farzdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hemşehrimiz Fuat Oktay, Lübnan’daki yaraların
sarılması adına gerçekleştirdiği ziyarette ortaya koyduğu devlet adamlığı
duruşunun yanı sıra merhametli tavrı ile de hem ülke halkının sevgisini kazandı
hem de Türkiye’nin şefkat dolu yüzünü tüm dünyaya yansıttı.

Türkiye meselelerinin yanı sıra Yozgat’ı
da yakından ilgilendiren önemli projelerin
altında imzası bulunan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışı
programlarında da ülkesini başarı ile temsil
ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu
Beyrut’ta geldi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta
meydana gelen şiddetli patlamada en az 154
kişi hayatını kaybetmişti.
Patlamanın ardından liderlerin bölgeye
ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı

Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nu Beyrut’ta Refik
Hariri Havalimanı'nda Lübnan Dışişleri
Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin
Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD
Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik
mensupları karşıladı.

Yoğun bir program gerçekleştiren Oktay,
burada halkla da bir araya geldi. Devlet
duruşunun yanı sıra Türk halkının sevgi ve
merhamet dolu yapısını da Lübnan halkına
sunan Oktay, yaraların sarılması adına ortaya
koyduğu duruşla Yozgatlılar’ın bir kez daha
gurur kaynağı oldu. Murat KARATEKİN

MHP'de Kongre heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13’ncü
Olağan Kongresi Yozgat’ta 15 Ağustos 2020
Cumartesi günü Merkez ilçe ve Sorgun
teşkilatlarında yapılacak olan kongreyle
başlıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl
Başkanı Ferhat Altan yapılacak olan 13’ncü
Olağan Kongreler hakkında bilgi verdi.
İl Başkanı Altan yaptığı açıklamada;
“Partimizin son yapılan Başkanlık Divan
Toplantısında alınan karar gereği; 13.Olağan
Kongrelerimizi, 15 Ağustos 2020 tarihinde
Merkez ilçe ve Sorgun teşkilâtlarımızdan
başlatıyoruz.
Kongrelerimizin Ülkücü Milliyetçi
Harekete ve Partimize hayırlı olmasını
Cenabı Hakk'tan niyaz ederim.
Ülkemizi de etkisi altına alan Corona
Virüs (Covid19) nedeni ile kongrelerde

gerekli
tedbirler teşkilât
başkanlarımız tarafindan sağlanacak ve bu
tedbirler çerçevesinde, delege haricinde

ÇELiK

hiç kimse salonlara alınmayacaktır.
Genel Merkezimizin aldığı karar
geregi, seçimlerine tek aday ve listesi ile
gidilecektir. Kongrelerimizden; kırgınlık,
küslük olmadan birlik ve beraberlik
içerisinde çıkacağız, Ülkücü disiplin ve
vâkarı esas alarak hareket edeceğiz ve
kazanan partimiz ve davamız olacaktır.
15 Ağustos: Merkez ilçe-Sorgun
16 Ağustos: Yerköy-Şefaatli
20 Ağustos: Sarıkaya
22 Ağustos: Yenifakılı
23 Ağustos: Çandır-Çayıralan
29 Ağustos: A.Madeni-Saraykent
05 Eylül: Çekerek-Kadışehri
06 Eylül: Aydıncık
Boğazlıyan'ın kongre tarihi bilahere
bildirilecektir" dedi.
Tarık YILMAZ

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Güvenç’in acı günü
Sorgun İlçesi’ne bağlı
Yeniyer Belediye Başkanı ve AK
Parti Yozgat Kurucu İl Başkan
Yardımcısı Burhan Güvenç’in
ağabeyi Hacı Güvenç hayatını
kaybetti. Çamlık Gazetesi olarak

merhuma Allah’tan rahmet,
başta Yeniyer Belediye Başkanı
Burhan Güvenç olmak üzere
ailesi ve yakınlarına baş sağlığı
ve sabırlar dileriz.
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.

Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

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

YÖNETİM
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

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

Alış: 639,04
Satış: 652,07

DOLAR

Alış: 7,40
Satış: 7,55

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

27/11
27/10
26/10
24/8

ARI ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah. Esentepe
Sok. Duyar Mylife Sitesi B
Blok No:8/A

TEL: 333 44 88

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,69
Satış: 8,86

Çeyrek Altın

28//12

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:05 05:41 12:51 16:41

19:51 21:21

Yozgat’ın yatırım kaçırıcıları…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Özellikle mensubu
olmaktan gurur duyduğum mesleğim, yaşadığım
şehrin ana damarlarını,
hücrelerini, karanlık koridorlarını, dar yollarını
hülasa detaylarını görmemi, bir anlamda röntgenini
çekmemi sağladı. Zaman,
verilen sözler, meydanlarda sarf edilen vaatler ve
ortaya çıkan sonuç!
Birbiri ile bu denli ters

orantıda bir il olamaz dedim kendi kendime.
Pek çok zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Yozgat adına
ortaya koyduğu iradeye
dahi şerh düşen bir şehir
konumunda olduk.
Rağmenlere rağmen
bir şehir.
İsterseniz son 20 yılda
bu şehre gelebilecek özel
yatırımlar, istihdam imkanları neden gerçekleşmedi, konuşalım.
Şimdi teşvikten dem
vuracağız da devletin teşvikinin de büyük oran da
iç edildiği bir şehir Yozgat.
Fabrikayı kuran hatta
temeli attıktan sonra sırra
kadem basmışların hayal
kırıklığını yaşamış, enkazına mahkum kalmış bir
şehiriz aynı zamanda.
Önemli olan teşvikin

ne getirdiğinden ziyade
sizin ne verdiğiniz. Yozgat
teşviklere maalesef bir
şey sunamadı. Nedeni çok
sabit, bizde yatırım denildiğinde özel müteşebbis
yerine devlet binası akla
geliyor. Yozgat’ta siyasi
cenahta maalesef özel
yatırım mantalitesi tam
manasıyla oluşmamış.
Yatırımcının işini kolaylaştırma, önünü açma,
istihdam olanaklarını ve
zemini oluşturma gibi bir
gayret yok! Yatırımcının
yanında durmayı ‘peşkeş
çekme – imtiyaz sunma’
olarak algılıyor siyasetçimiz.
Belki de yaşadığımız
şehrin mahalle baskısından kaynaklı bir durum.
Yorumunu sizlere bırakıyorum.
Yozgat’ta yatırımı

engelleyen unsurların
başında maalesef siyaset
geliyor.
Bu mantalite ne zaman
kabuk değiştirmeye başladı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay
ile. Topyekün kalkınma,
tedarik zinciri, iş birliği
güç birliği, sorunları değil
çözümleri ortaya koyma
mantalitesi gibi iş dünyasına yönelik söylem ve
eylemlerini sırf bu yüzden
yadırgadık.
Hiç de alışık olmadığımız söylemler türetiyordu
Sayın Oktay!
Evvela Yozgat için bir
gelişim modeli oluşturulması gerektiğini vurguladı
ve bir hedef koydu. Bir
yandan devlet yatırım yapacak ancak, diğer yandan
da o devlet yatırımcısına

bürokratik engel olmayacaktı. Sayın Oktay’ın
şu sözlerini belki de bir
milyon kere hatırlatsam az
gelir:
“Kamusal yatırımlar iyi
ama özel sektörü de harekete geçirmek zorundayız. Katma değeri yüksek
ürünlerin ihracat modelini
geliştirmeliyiz. Yozgat’ın
zaman kaybetmeye vakti
kalmadı. Kalkınma hamlesi
başlatmak zorundayız.
Bunu da birlikte başarmalıyız. Yozgat hangi alanda
kendini güçlü hissediyor.
İş, yatırım ve istihdam
noktasında Yozgat nereden gelişebilir? Bunları
çok iyi tespit etmeliyiz ki,
bunun çalışmasını yaptık,
bundan sonrası için birlikte
çalışmalıyız.”
İşte Yozgat’ta yatırımı
ve yatırımcı engelleyen

zihniyete ‘dur’ diyen mantalite. Yaşadığımız şehirdeki bürokratik engellere,
tekel olma zihniyetine,
siyasi gücü yatırım gücüne
dönüştürme yanılgısına
ve şehrin ‘bizden bir şey
olmaz’ mantığına neşter
vuran duşusun ta kendisi
Sayın Fuat Oktay!
Bir devlet adamımın,
(ki o devlet adamının makamı en tepe de olsa şehrin iradesi tam manasıyla
oluşmalı) ortaya koyduğu
iradeye ne pahasına olursa
olsun sahip çıkmak zorundayız.
Ancak ve ancak yılların
kalıplaşmış, nasırlaşmış,
betonlaşmış alışkanlıklarına bir balyoz indirelim.
Mesleğe yeni başladığım yıllarda ‘Bu şehrin
üzerindeki kabuk kırılmalı’
şeklinde ifadeler kullanı-

lırdı.
Nohutlu tepeden Yozgat’a bakar bu şehrin
üstündeki kabuk ne ola ki
derdim. Zamanla o kabuğun insanların beyninde
kırılmayı beklediğini anladığımda mücadelenin büyüklüğünü de idrak ettim
genç dünyamda.
Keşke şehrin üzerinde
bir kabuk olsaydı!
Her neyse, hala geç
kalmış değiliz ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iyi
bir Yozgatlı kimliğine sahip
devlet adamı iradesi var
yanımızda.
Bize düşen en kolayı
beyler, o iradeye sahip
çıkmak. Ki, 20 yıl sonra bu
şehirdeki yatırımları engelleyen unsurların arasına
isimlerimiz yazılmasın,
evlatlarımıza karanlık bir
liste miras bırakmayalım!

'in tandırı TRT’de

SORGUN TERMALiNE
Projede son aşamaya gelindi Hem turizme hem istihdama katkı sağlayacak

5 YILDIZLI YATIRIM

Yozgat’ın tescilli lezzeti
tandır kebabı TRT ekranlarında
tanıtıldı. Yozgat’ın lezzet
durağı Zafer Türk Mutfağı’nın
eşsiz lezzetlerinden olan
‘kuzu tandır kebabı’ TRT
ekranlarında tüm Türkiye’ye
tanıtıldı. Zafer Türk Mutfağı
ustalarından Akif usta,
‘ Kuzu etinin odun
ateşi ile buluştuğu
tandır kebabını özel
olarak hazırlanan
tandırlarda iki tarafı
şişlere takılarak
pişiriliyor.
Tandırımız
yöreseldir,
tescillidir.
Etimizin
özelliği
bir
gün

önce sadece tuzda terbiye
olmasıdır. Herkesin gelip de
tatması gereken bir yemektir.
Tuz dışında başka hiçbir
katkısı olmuyor. Tandırın
özelliği ise odun ateşinde
olmasıdır. Çok yoğun bir
ilgi var. Yozgat’a gelen
tüm misafirlerimizi de
tandırımızı tatmaya
bekliyoruz” ifadelerine
yer verdi.
Eda DEMİREL

Sorgun’da Lokman Hekim Turizm Şirketi tarafından yapılacak olan 5 yıldızlı
termal otelde son aşamaya gelindi. Projenin tamamlanması ile hem ilçenin
turizmi canlanacak hem de istihdama büyük oranda katkı sağlayacak.

315 oda,714 yatak kapasiteli 5 yıldızlı termal otel, 20 bin
metrekarelik alanla Türkiye’nin en büyük SPA alanına sahip
olacak. ÇED raporları tamamlanmış olan otelde son aşamaya
gelindi. Otelin temelleri bu yıl atılacak ve 2 yıl içerisinde
de hizmete açılması hedefleniyor. Günlük 3 bin kişilik
sirkülasyon sağlanacak olan otelin toplam maliyetinin 160
milyon olduğu belirtildi.
SICAK SU TAHSİSİ ONAYLANDI
Otel ile ilgili olarak Yozgat İl Özel İdaresi’ne de sıcak su
tahsisi noktasında başvuru yapıldı. Geçtiğimiz günlerde
İl Genel Meclisi’nde okunan raporda da söz konusu otele
sıcak su tahsisine oy birliği ile karar verildi.
Konuya ilişkin olarak İl Genel Meclisi’nde Jeotermal ve
Su kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan rapor
okundu. Jeotermal ve Su kaynakları Komisyonu Başkanı
Ahmet Ünsal tarafından okunan raporda, “Sorgun ilçesinde
faaliyetini sürdüren Lokman hekim Turizm şirketinin il özel

idaresine verdiği dilekçende 315 ada, 714 yatak kapasiteli
5 yıldızlı termal otel projesi yapacağından ilçede bulunan
ısı merkezinin il özel idaresine ait dağıtım deposundan
gelen jeotermal sudan güncel sıcaklık ve debi verileri
doğrultusunda 20 lt/sn jeotermal suyun il özel idaresinin
yüzde 93.687 oranında sahip olduğu Bozjet anonim şirketi
tarafından belirlenecek sözleşme hükümleri doğrultusunda
anılan yatırımı 12 ay içerisinde başlanıp 48 ay içerisinde
tamamlanması şartıyla Lokman hekim Turizm şirketine
verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi” ifadeleri yer aldı.
MEMLEKETİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Otelin yatırım ortaklarından iş insanı ve Sorgun Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, memleketine 5
yıldızlı otel kazandırmak için çalışıyor. Otelin hem turizme
hem de istihdama katkı sağlayacağını dile getiren Arslan,
‘memlekete kazandırmak’ için yola çıktıklarını dile getirdi.
Eda DEMİREL

Yimpaş'ta Yangın Paniği
Yozgat’ın en önemli ticaret
merkezlerinden Yimpaş AVM
üzerinde bulunan kafetaryada
yangın meydana geldi. Olay yerine
kısa sürede gelen itfaiye ekipleri
bu kez yangını kısa sürede kontrol
altına alırken Belediye Başkanı
Celal Köse, yardımcıları ile birlikte
söndürme çalışmalarını yerinde
yürüttü. Yangın saat 13.30 sırasında
Karatepe Mahallesi Yimpaş AVM’nin
terasında bulunan kafetaryanın
mutfak bölümünde meydana geldi.
Yimpaşı saran dumanlar korku
dolu anların yaşanmasına neden
oldu. Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekipleri yangına
müdahale ederken Emniyet
Müdürlüğü TOMA’ları da hazır
bekletildi. Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, yardımcıları, Emniyet
Müdürü Murat Esertürk söndürme
çalışmalarını yerinde takip etti.

Yaklaşık 1 saat süren mücadelenin
ardından yangın kontrol altına
alınırken, Başkan Celal Köse can
kaybı yaşanmamasının teselli
kaynağı olduğunu söyledi. Köse,
yangın sonrası yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Değerli
hemşehrilerim; İlimiz Karatepe
Mahallesi Yimpaş AVM üzerinde
bulunan bir işletmede, mutfak
bölümünden çıktığı belirlenen
yangın Belediyemiz İtfaiye Ekipleri
tarafından kısa süre içerisinde
başka yerlere sıçramadan kontrol
altına alınıp söndürüldü. Rabbim’e
şükürler olsun ki yangında can
kaybı yaşanmadı. Özverili bir
şekilde yangına müdahale eden
ekibimizi tebrik ediyor, işyeri zarar
gören hemşehrimize geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum. Rabbim
beterinden korusun.”
Tarık YILMAZ
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“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” Kitabının Yayınına Katkım Nasıl Oldu?- 1

KENAN
EROĞLU
(Kitapyurdu Karbon
Kitaplar” Yayını Olarak
“Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak” ve
Kenan Eroğlu)
“Türklüğün kelimelerde, mesellerde (atasözleri), masallarda,
destanlarda izleri kalmış
bir milli mefkûresi vardır ki, bunu bu dağınık
enkaz arasında bulup
çıkarmak ve bunda
mündemiç (saklı) olan
kavmi ma-ba’de’t-tarihi
(tarih ötesini) keşfetmek en büyük vazifemizdir.”  
(Ziya Gökalp, “Türkleşmek, İslamlaşmak,
Muasırlaşmak”, Kitapyurdu Karbon Kitaplar,
İstanbul, s:27)  
Yukarıdaki sözler bü-

yük düşünürümüz Ziya
Gökalp’e ait. İlk baskısı
1918 yılında yapılan bu
kitabın son baskısında
benim de Kenan Eroğlu
olarak imzam bulunuyor olması benim için
bir onurdur.
Bilindiği gibi “Türkçülüğün Esasları” kitabı
büyük filozofumuz Ziya
Gökalp’in en çok bilinen
ve belki de en çok okunan kitabıdır. Hemen
her Türk aydını, başta “Türkçülüğün Esasları”, “Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak”,
Türk Töresi”, Türk Ahlakı” olmak üzere Gökalp’in pek çok kitabını
da okumuştur. Pek çoğumuz da Ziya Gökalp’ı
tanır ve severiz.
Hatta Ziya Gökalp’in
“Ala Geyik” destanını
dahi ilkokul’dan beri
öğrenmişizdir.
Büyük düşünürümüz, Ziya Gökalp, hem
“Meşrutiyet” döneminde, hem “Balkan Savaşı”, “Birinci Dünya Savaşı” sırasında ve hem
de Cumhuriyete geçitken sonraki dönemde

de yazdığı pek çok eser
ve çeşitli dergilerde
yayınladığı yazıları ile
toplumsal hayatımız
konusunda hem izahlar getirmiş ve hem de
teklifler ileri sürmüş ve
Türk Milliyetçiliğini de
sistemleştirmiştir.
Ziya Gökalp ve onun
eserlerini Milliyetçi
Harekete katıldığımız
(1970’li yıllar.) senelerden itibaren okumuş bir
insanım. “Türkleşmek
İslamlaşmak Muasırlaşmak” kitabı da bunlar
arasındaydı. Daha sonra “Türk Töresi”, “Türk
Ahlakı”, “Yeni Türkiye’nin Hedefleri”, “Çınaraltı Konuşmaları” kitapları da Gökalp’ten
okuduğum kitaplar
arasındaydı. Son olarak
ise bu güne kadar baskısı yapılmayan/yapılamayan 1000 sayfaya
yaklaşan “Felsefe Dersleri” kitabını almıştım.
Ayrıca yine kitaplığımda
bulunan ve Osmanlıca
olarak 1923 tarihinde “İstanbul Matbaa-i
Amire de basılan “Türk
Medeniyeti Tarihi” kita-

bını da zaman zaman
okumuştum. Bu arada,
Türk Ocakları mensubu
olan Alaaddin Korkmaz
tarafından kapsamlı bir
şekilde hazırlanan ve
Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından da basımı
yapılan “Ziya Gökalp,
Aksiyonu, Meşrutiyet ve
Cumhuriyet Üzerindeki tesirleri” kitabını da
almış okumuştum.
Şimdi sorulabilir
“Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak” ile
Kenan Eroğlu’nun ne
ilgisi var?
İzah edeyim efendim.
Değerli yazar arkadaşımız Ülkücü Yazarlar

Derneği kurucu genel
başkanı Dr. Hayati Bice
ile olan muhabbetimiz
biliniyor olmalı. Kendileri çok verimli ve bir
o kadar da çalışkan bir
yazar ve düşünürümüz.
Verdiği eserler başlı
başına birer değerdir.
Bice’nin “basın-yayın
dünyası, yayıncılık,
yayınevleri, yazarlar”
ve “yeni çıkan kitaplar”
konusunda ilgili birisi
olması hasebiyle, Kitapyurdu yetkilileri ile
geçen sene Haziran ayı
sonlarında bir görüşmelerinde “Gökalp eserlerinin Osmanlıca aslından
günümüz Türkçesine
hatalı aktarım sorunları” konusu gündeme
gelmiş.
Yayınevi ilgilileri kendisinden baskılardaki
hataların giderilebilmesi
için eserlerin Osmanlıca
aslı ile karşılaştırarak
son okumasını yapabilecek birisini tavsiye
etmesini istemişler.
Hayati Bice, Osmanlıca metinleri okuyabildiğimi bildiği için,
beni arayıp bu işi yapıp

yapamayacağımı sordu.
“Yapmaya çalışırım”
sözüm üzerine ismim
yayınevi yetkililerine
iletiliyor.
Bu konudaki görüşmemizden birkaç gün
sonra Kitapyurdu’ndan
bir yetkili beni aradı
ve “Ziya Gökalp kitaplarının Osmanlıca
asıllarından günümüz
Türkçesine aktarımının
son okumaları yapılıp
Osmanlıca aslından
aktarımdaki yanlış okumaların, kelime-cümle
atlamalarını düzeltilmesi
gerekiyor. Sizin isminiz
tavsiye edildi” dedi.
Ben de “İş tam bana
göre, elbette yapabilirim” dedim.
Böylece Gökalp eserleri ile ilgili maceram
başladı.
10 Temmuz 2019
tarihinde düzeltmem istenen ilk kitabın, “Türkçülüğün Esasları”nın
Osmanlıca aslı ve aktarılan metin “Türkçülüğün Esasları” kitabı mail
adresime “Çevirmen
ve Redaktörlerimizin
Dikkat Etmesi Gereken

Yayınevi Tercihlerimiz”
konulu bir açıklama ile
birlikte geldi. Bu açıklamada “Tekrara kaçan
bazı kelimeler, nokta,
virgül, tarih ve hesaplamalarda rakam kullanılmaması, şapka ve külah işaretlerinin de Türk
Dil Kurumu kaidelerine
göre yapılacağı” gibi
konulara değiniliyordu.
Türkçülüğün Esasları
kitabının düzeltme ve
son okumalarını yapıp
gönderdikten sonra
bu kez “Türkleşmek
İslamlaşmak Muasırlaşmak” kitabını Osmanlıca
aslı ile Kitapyurdu Karbon Kitaplar arasında
basılmış Mayıs 2018
tarihinde çıkan metin
üzerinde çalışmaya
başladım.
Yapmaya başladığım
son okuma kontrolü
için dizüstü bilgisayarımın yeterli olmadığını gördüm. Çünkü
1920’lerde Ziya Gökalp’in kullandığı terkip,
deyim ve kelimelerin
pek çoğu bu gün kullanılmıyordu.
DEVAMI YARIN

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bulut oldu
Genel Başkanı Ali Babacan’ın
olduğu DEVA Partisi Yozgat
Kurucu İl Başkanlarını
belirlemesinin ardından Kurucu
Merkez ilçe Başkanını da
belirledi. DEVA Partisi Yozgat
Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı’na
Mustafa Bulut getirildi.
DEVA Partisi Yozgat Kurucu
Merkez İlçe Başkanlığı’na
Mustafa Bulut atandı. Bulut
atanmasını sosyal medya
üzerinden hesabından duyurarak
Bu görevi şahsıma layık gören
başta Genel Başkanıma, Genel
Başkan Yardımcıma, İl Başkanım
İsmail Yılmaz beye şükranlarımı
sunarken bu kutlu yürüyüşte
bizi yalnız bırakmayacağına
yürekten inandığım Yozgatlı
hemşerilerime saygılarımı
sunarım” dedi.
Başkan Bulut sosyal medya

hesabı üzerinden yaptığı
açıklamada; “Sayın Genel
Başkanımız Ali Babacan
Beyin takdir ve tensipleriyle
Deva Partisi Yozgat Kurucu
Merkez İlçe görevine atanmış
bulunmaktayım. Tarafıma
tevdi edilen bu kutsal görevin
sorumluluğu ve şuuru içerisinde
Yozgat’ımızın şanına yakışır
bir siyaset ve teşkilat çalışması
yapmayı Yüce Allah’tan niyaz
ediyorum. Bu görevi şahsıma
layık gören başta Genel
Başkanıma, Genel Başkan
Yardımcıma, İl Başkanım İsmail
Yılmaz beye şükranlarımı
sunarken bu kutlu yürüyüşte
bizi yalnız bırakmayacağına
yürekten inandığım Yozgatlı
hemşerilerime saygılarımı
sunarım” dedi.
Tarık YILMAZ

Köyler sıcak
asfalta kavuşuyor

Yozgat Valisi Ziya
Polat, beraberinde Ak
Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer ve
Belediye Başkanı Celal
Köse ile birlikte köy
yollarında yapılan asfalt
çalışmalarını inceledi.
Vali Polat ve
beraberindekiler, İl
Özel İdaresi tarafından
yapılan, RecepliBozlar- Buzağcıoğlu
köyleri grup yolu BSK
asfalt çalışmalarını

yerinde inceleyerek
İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Nazif
Yılmaz’dan çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
Vali Polat, imkanlar
doğrultusunda nüfusu
fazla, araç trafiği
yoğun olan köy grup
yollarından başlayarak
tüm köy yollarını sıcak
asfalt ile buluşturmaya
gayret göstereceklerini
söyledi.
Murat KARATEKİN
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“Yardım istenmeye Allah daha lâyıktır”

HÜSEYİN
KOÇ
Hanîf İbrâhim
Efendi Osmanlı âlim
ve velîlerinden olup,
1217 (m. 1802)’de
vefât etti.
Evliyânın büyükle-

rinden Mehmed Emîn
Tokâdî’nin halîfelerinden Müstakimzâde
Süleymân Sa’deddîn
Efendi, aynı zamanda Hanîf İbrâhim
Efendi’nin de sohbet
meclislerinde bulunmuştur.
Bir sohbetinde,
zikir ile ilgili bazı
hususları şöyle anlatmıştır:
Allahü teâlâ,
Ahzâb sûresinin
otuzbeşinci âyet-i
kerîmesinde meâlen;
“Gerçekten Allahın
emrine boyun eğen

Mutluluğa ilk
adımı attılar
Yozgatlı iş insanı
Mehmet – Leyla Akyol
çiftinin oğlu Serkan
ile Şemsi- Naciye
Cemaloğlu çiftinin
kızları Nergis evliliğe
giden yolda ilk adımı
attılar. Pandemi
sürecinden dolayı kısıtlı
gerçekleşen nişan
merasiminde Akyol ve
Cemaloğlu ailelerini
bu mutlu günlerinde
yakınları da yalnız
bırakmadı. Evlatlarının
mutluluğundan
kendilerinin de mutlu
olduğunu dile getiren

Mehmet Akyol,
“Oğlum Serkan ile
kızımız Nergis’in nişan
törenlerini pandemi
koşullarında sınırlı
katılımla tamamladık.
Tüm dostlarımıza
teşekkür ederiz.
Allah yollarını
bahtlarını açık etsin.
Bir ömür boyu mutlu
olsunlar inşallah”
ifadelerine yer verdi.
Biz de Çamlık Gazetesi
olarak genç çifte bir
ömür boyu mutluluk
diliyoruz.
Eda DEMİREL

bütün erkekler ve
kadınlar, mümin
erkekler ve mümin
kadınlar, ibâdete
devam eden erkek
ve kadınlar, sâdık
erkekler ve sâdık
kadınlar, sabreden
erkekler ve sabreden
kadınlar, mütevâzı
erkekler ve mütevâzı kadınlar, sadaka
veren erkekler ve sadaka veren kadınlar,
oruç tutan erkeler
ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan
erkekler ve kadınlar,
Allahı çok zikreden

erkekler ve kadınlar; Allah bunlara bir
mağfiret ve büyük
bir mükâfat hazırlamıştır” buyuruyor.
Al-i İmrân sûresinin yüzdoksanbirinci
âyet-i kerîmesinde
meâlen; “Sağduyulular o kimselerdir ki,
ayakta iken, otururken ve yatarken
(dâima) Allahı anarlar.
Göklerin ve yerin
yaratılışı hakkında, Allahın varlığını
tefekkür ederler ve
şöyle derler:

‘Ey Rabbimiz, sen
bunları boşuna yaratmadın. Sen bâtıl
şey yaratmaktan
münezzehsin.
Artık bizi Cehennem ateşinden koru’
buyuruyor.”
Allahü teâlâ, tazim, sevgi ve bütün
mühim işlerde O’ndan yardım istenilerek zikredilmelidir.
Bekâra sûresinin
200’üncü âyet-i kerîmesinde meâlen;
“Hac ibâdetlerinizi
bitirince, câhiliyet
devrinde hacdan

sonra toplanıp atalarınızı anarak övündüğünüz gibi, hattâ
daha kuvvetli bir
zikirle Allahı anın.
Çünkü insanların
kimisi ‘Ey Rabbimiz,
bize (nasîbimizi)
dünyâda ver’ der.
O kimsenin âhirette
nasîbi yoktur” buyuruyor. Alimler, burada birkaç husûsu
zikretmişlerdir: 1-İnsan, babasını hürmet
ve tazimle, baba ise
oğlunu şefkatle anar.
Allahü teâlâya yapılması lâyık olan ise

tazimdir.
2-İnsan, zâhirde
babasından dünyâya
gelmiştir.
Hakîkatte ise, Allahü teâlânın kudreti
ile var olmuştur.
Bu sebeple insan,
babasını sevdiğinden
daha fazla Allahü
teâlâyı sevmelidir.
3-İnsan, mühim
işlerinde babasından
yardım ister.
Hâlbuki böyle işlerde, belâ ve
musibetlerde yardım
istenmeye Allahü
teâlâ daha lâyıktır.

Veysel Filiz'in Mutlu Günü
Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı Veysel
Filiz ve eşi Rukiye Filiz’in biricik
kızları Hümeyra, İsmail ve Ferya
Altuntaş’ın oğulları Osman
Serkan ile hayatını birleştirdi.
Filiz ve Altuntaş çiftini bir ömür
boyu akraba kılacak düğün
töreni 8 Ağustos Cumartesi
Erciyes binicilikte gerçekleşti.
Genç çiftlerin nikahını Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç kıyarken,
nikah şahitliklerini Enerji ve
Tabii Kaynaklar eski Bakanı
Taner Yıldız, Kayseri MHP
Milletvekili Baki Ersoy, Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse,
AK Parti Yozgat İl Başkanı
Çelebi Dursun, Sarıkaya
Belediye Başkanı Ömer Açıkel
ve Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz yaptı. Düğün
törenine Yozgat’tan çok sayıda
bürokrat, belediye başkanı,
meclis üyesi, Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu bünyesinde
faaliyet yürüten dernek başkanı
ve davetli katıldı.
Genç çiftlerin mutlulukları
gözlerine yansırken, aileleri
bu özel günü davetlilerle gece
boyu paylaştı.
Kızının bu mutlu gününde
hem duygulandığını hem de
büyük mutluluk duyduğunu
dile getiren Avrupa Yozgatlılar
federasyonu Başkanı Veysel
Filiz, " Yıllarca doğum
gününü buradan yazdığım,

diplomalarında tebrik ettiğim
kızım Hümeyra Filiz’in
düğününü dostlar meclisinde
tamamlamış bulunuyoruz" dedi.
Filiz, kendisini yalnız
bırakmayan konuklara teşekkür
ederek, "Böyle önemli günde
bize omuz verip şahitlikleriyle
nikahımızı onurlandıran
Enerji ve Tabii Kaynaklar
eski Bakanı Taner Yıldız’a,
Kayseri MHP Milletvekili
Baki Ersoy’a, Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse’ye, AK
Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi
Dursun’a, Sarıkaya Belediye
Başkanı Ömer Açıkel’e, Yerköy
Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz’a, Çayıralan Belediye
Başkanı Ömer Codar’a ve
Boğazlıyan Kaymakamı Fatih

Okumuş’a bizi kırmadıkları
için teşekkür ediyorum.
Nikah törenimizi yöneterek
kucaklayıcı yaklaşımlarıyla bu
özel günümüze değer katan
Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç’a,
gecemize iştirak ederek
samimi dostluklarını ifade eden
Sorgun Belediye Başkanı Erkut
Ekinci’ye, Boğazlıyan Belediye
Başkanı Gökhan Coşar’a,
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın’a, Şefaatli
Belediye Başkanı Müjdat
Karaca’ya, Kadışehri Belediye
Başkanı İrfan Akın’a ve Yozgat
İl Genel Meclis üyesi Mikayil
Demir’e ayrıca şükranlarımı
sunuyorum. Ayrıca gerek
aramızda bulunarak, gerek

mesaj ve çiçek göndererek
bize güç katan tüm STK
temsilcileri olmak üzere
siyaset arenasından AK
Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve
Saadet Partisi temsilcilerine
bizleri onurlandırdıkları için
teşekkür ediyorum. Avrupa
Yozgatlılar Federasyonu
ve Özler Birlik Derneği
yöneticileri başta olmak üzere,
mücadele alanımın son 11
yılında desteğini yanımda
hep gördüğüm Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç Dr Bülent
Şenay’a müteşekkirim. Ola ki
yeteri kadar ilgilenme imkanı
bulamayıp istem dışı da olsa
kırdığım, rencide ettiğim,
üzdüğüm dostlarım olduysa,
affınıza sığınırım, yoğunlukta
bazen gözden kaçırdıklarım
oluyor. Bu günümüzü
unutulmaz kılan tüm dost
ve akrabalarımıza teşekkür
ediyorum. Hayatımda ilk defa
bu sabah evim rüzgar aldı, oysa
pencere ve kapılar kapalıydı"
ifadelerine yer verdi.
Nikah töreninde genç çiftin
sözlü ve yazılı olarak evlilik
akitlerini gerçekleştirilmesinin
ardından düğün yemeği ile
düğün töreni sona erdi.
Yozgat Çamlık Medya Grubu
olarak genç çifte Allah’tan
bir ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.
Eda DEMİREL
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Yurt binasının
akıbeti belli oldu
Son günlerde Yozgat gündemine yoğun şekilde meşgul eden ve tartışmalara
neden olan mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait, İstanbul’daki yurt binasının
satılıp satılmaması konusu İl Genel Meclisi’nde görüşülerek karara bağlandı.
İl Genel Meclisi Ağustos ayı son
bileşim toplantısında İstanbul Fatih
İlçesi Müftü Ali Mahallesinde bulunan
ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu
tarafından işletilen yurt binasının
bulunduğu arsanın akıbeti, komisyon
üyeleri tarafında yapılacak incelemenin
ardından belli olacak.
Plan ve bütçe Komisyonu tarafından
hazırlanan raporu okuyan komisyon
Başkanı Aziz Başak, İl Genel Meclisinin
16 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu
olağanüstü toplantısında 93 sayılı
kararıyla komisyona havale edilen ve
konusun mülkiyeti İl Özel İdaresine
ait İstanbul Fatih İlçesi Müftü Ali
Mahallesinde bulunan ve İstanbul
Yozgatlılar Federasyonu’na kiraya
verildiğini söyledi.
Konuya ilişkin rapor hakkında
bilgi veren Başak, “Mülkiyeti İl Özel
İdaresine ait İstanbul Fatih İlçesi Müftü
Ali Mahallesinde bulunan taşınmaz
2886 sayılı D.İ.K’nu hükümlerince
sosyal alan faaliyetleri, eğitim,
kültür merkezi ve öğrenci yurdu
yapılmak üzere İstanbul Yozgatlılar
Federasyonu’na İl Encümeninin
20.04.2015 tarih ve 178 sayılı kararıyla

üç yıl müddetle kiraya verildiği, inşaat
alanında hafriyat çalışmaları esnasında
eski su kuyusu ve alt yapı kanallarına
rastlandığı, İstanbul Kültür Varlıkları
Koruma Kurulunun inşaat ruhsatı
alındığı ve belediyeden onay dahil bir
yıl sürdüğü, adı geçen federasyonun
kira süresinin dolmasından dolayı

sürenin uzatılması talep ettiği ve
20.04.2018 tarihinden başlamak
üzere 5 yıl müddetle uzatıldığı
ve kira süresi 20.04.2023 olarak
belirlenmiştir. İl özel idaresi yatırım
kaynak ihtiyacının karşılanması ve
yatırımların finansmanında kullanılmak
üzere 28.03.2020/2302 sayılı Vali Kadir
Çakır’ın teklifiyle İstanbul İli Fatih İlçesi
Müftü Ali Mahallesinde yapılan yurt
binasının satışının gündeme alınmasını
talep etmiştir.
Korona virüs sürecinde
toplantıların yazılar ve genelgeler
uyarınca Nisan, Mayıs, Haziran ayı
toplantılarının iptal edildiği, il dışı
giriş ve çıkışlarının kontrol altına
alındığı ve yasaklanmasından dolayı
sağlıklı bir çalışma ve araştırma
ortamı oluşturulamamıştır. İl Genel
Meclisinin 09.06.2017 tarihli ve 160
sayılı kararı ve eki 07.06.2017 tarihli
rapora istinaden alınan meclis kararı
ve hazırlanan protokol hükümlerinin
uygulanıp uygulanmadığının yerinde
incelenmesi ve sonra değerlendirilmesi
komisyonumuzda uygun görülmüştür”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

0532 164 66 97
Agahefendi Mahallesi Sanayi Caddesi
2724 Sokak No: 2/5
SORGUN/YOZGAT

PERSONEL iLANI
“Güzellik Merkezimiz de çalışmak üzere
cilt bakım uzmanı aranmaktadır”

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17
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Hak Savunucuları Derneği Başkanı Hüseyin Durusoy:

'ŞiDDETi ÖNLEME AMACI TAŞIMIYOR'

Hak Savunucuları Derneği Başkanı
Hüseyin Durusoy, İstanbul sözleşmesinin
kadına yönelik şiddeti önleme amacı
taşımadığını dile getirdi.
Durusoy, Sözleşmenin toplumun
yozlaştırılması ve bozulmasını sağladığını
belirtti.
İstanbul Sözleşmesinin aile düzenini
bozduğunu kaydeden Hüseyin Durusoy,
“Amaç: Allah’ın Yarattığı fıtratın dışında
dünyada yaşanılan ilahi kanunlara karşı bir
başkaldırı çabası ile Allah’ın Haram saydığı

Sapkınlıkları Meşrulaştırmak ve aile düzenini
bozarak İnsani değerlerin yok edilmesini
sağlamaktır.
İnsani ve İslami kavramlar ile
topluma değer katan örf, adet, gelenek
ve göreneklerin yok edilerek toplumun
yozlaştırılması ve bozulmasını sağlamaktır.
Sözleşmenin Tamamı Okunduğunda
bütün maddelerin perde arkasında toplumsal
bütünlüğün bozulması ayrışmamın ve
toplum içerisinde ayrımcılığın artırılmasına
yönelik çalışmalar olduğu açık bir şekilde
anlaşılmaktadır.
Sözleşmenin imzalanmasından günümüze
kadarki işleyişinden de anlaşılacağı üzere
kadına karşı şiddet azalmamış artmıştır. Aile
bütünlüğü bozulmuş evlilik oranları azalırken
boşanma oranları artmıştır. Boşanmanın
artması ile birlikte çocukların mağduriyetleri
artmış, toplumsal huzursuzluk ile birlikte
kadınların daha mutsuz olmalarına sebep
olmuştur.
Kadınların mutlu ve huzurlu olmasına
yönelik evrensel ilkeler çerçevesinde
herhangi bir çalışma yapıldığına
rastlanılmamış.
Yaşlılar ve Çocukların mutlu ve huzurlu
birer bireyler olarak yaşayabilecekleri her
hangi bir çalışmada yapılmamıştır.
Sadece gençlerin ahlaki ve insani
değerlerinin yok olması için çabalar sarf
edilmiştir. Bu nedenle imzalanan bu sözleşme
Türk örf ve adetlerine aykırı olup yeniden
gözden geçirilmelidir” dedi.

İSTİŞARE ETTİLER

Bozok Yardımlaşma
ve Kültür Derneği ev
sahipliğinde iş insanları ve
yatırımcılar istişare toplantısı
düzenlendi. Başkanlığını
Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı
göz doktorlarından Prof. Dr.
Kuddusi Erkılıç’ın yaptığı
Bozok Yardımlaşma ve Kültür
Derneği ile Yozgat Sanayici ve
İşadamları Derneği tarafından
Kayseri’de yaşayan Yozgat’lı iş
insanları ve yatırımcılarımızla
birlikte istişare toplantısı

gerçekleştirildi. Yozgat’ta
yeni yatırımlar oluşturulması,
istihdam alanları
kazandırılması amacıyla
gerçekleştirilen toplantı verimli
bir atmosferde gerçekleştirildi.
YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk,
Yozgat Şube Başkanı Gülşen
İtik, dernek yöneticileri ve
Yozgat’tan konukların katıldığı
istişare toplantısı oldukça
verimli bir atmosferde
gerçekleşti.
Tarık YILMAZ

Güneydoğu’nun Yıldızı..
Ayrıcalık Anlatılmaz yaşanır

444 21 21
www.stardiyarbakir.com.tr

Her gün saat 12:00’de seferlerimiz başlamıştır

ÇAĞRI MERKEZİ
0462 325 22 83

YOZGAT TELEFON
0354 212 00 71

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR
‘İstanbul sözleşmesi yeniden gözden
geçirilmelidir’ diyen Hüseyin Durusoy,
“Şözleşmenin b) maddesi Türkiye’nin İç
İşlerine karışmak ve Bu izleme çalışmalarında
hazırlanacak raporların istihbari bilgilerinin
paylaşılmasına sebep olabilecektir.
Sözleşmenin 3.Maddesinin a) bendinde
özgürlüğün rastgele bir bicinde kısıtlanması
ibaresi b) Maddesindeki “aile”kavramı :
Türk kültüründe aile aynı çatı altında yaşayan
anne baba ve çocuklar ile büyük anne
ve büyük babadan oluşan bir yapıdır. c)
Maddesindeki “Toplumsal Cinsiyet” kavramı:
Cinsiyet Kadın ve Erkek ten müteşekkil iki
eşit cinsiyetten meydana gelen ve bunların
evlenmeleri ile çoğalan bir kişiliktir. F
maddesindeki 18 yaşından küçük kızların
“Kadın” olarak tanımlanması Türk kültürüne
gelenek ve görenekleri ile uyuşmayan
kavramlardır. Kadın evlilik yapmış kişilere
verilen isimdir.18 yaşından küçüklerin
Medeni Hukuka göre evlenmelerinin mümkün
olmadığı düşünüldüğünde Kadın değil (KIZ)
olarak nitelendirilmesi gerekir. 3.Madde de
ki sözleşmenin maksatı maddelerine dikkat
edildiğinde sözleşmenin amacının çok daha
farklı olduğu anlaşılmaktadır. Aile kurumunun
yok edilmesi, Kadın erkek cinsiyetlerinin
yok sayılması (Toplumsal Cinsiyet adı
ile) 18 Yaşından küçük Kızların “Kadın”
olarak tanımlanması manidar kavramlardır.
4 maddede belirtilen Cinsel yönelim ve
toplumsal cinsiyet kavramları (kadın ve

erkek) dışında farklı bir cinsiyetin tanınması
ile eşcinsel yönelimlerin meşrulaştırılmasını
sağlamakta bununla birlikte yaradılışın
dışında (LGBTİ) eğilimini teşvik etmektedir.
6. Madde Kadın ve erkek eşitliğini ortadan
kaldıran toplumsal cinsiyet adı altında
farklı bir cinsiyet oluşturarak yeni cinsiyetin
güçlendirilmesini teşvik etmektedir. 12
maddenin 5.fıkrasındaki ibareler ile Türk
milletini oluşturan değerlerinin tamamını
yok saymaktadır. Hatta bu madde ile kadına
değer katan bütün argümanları ortadan
kaldırmaktadır. Bu maddelerle kadınların
güçlendirilmesi değil zayıflatılması
değersizleştirilmesi ve saygınlığının
yitirilmesine sebep olunmaktadır. 13. madde
ile kadın erkek arasında çatışma oluşturmak
bu konuda kadın örgütleri oluşturarak
feminizm kültürünü artırmak amaçlanmakta
kadınların erkeklere karşı tavır almalarına
ortam oluşturulmaktadır. 14 madde ile
toplumsal cinsiyet rolleri adı altında kadın ve
erkek cinsiyetlerinin yok edilerek lezbiyen,
gey, bio seksüel, trans seksüel ve inter
seksüel kavramlarını yerleştirerek yaratılış
fıtratının dışında Geşmişte helak edilen
kavimlerin yaşantılarını yeniden toplumda
yayılmasını gerçekleştirmek istemektedirler.
Spor, Kültür ve Eğlence tesislerinde
kadın- erkek karışık etkinliklerle cinsiyet
kavramının yok edilmesine ve karışık cinslerin
oluşmasının yaygınlaşmasını sağlamak
amaçlanmaktadır” diye konuştu.
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

YENi TAKIMI BELLi OLDU
Talasgücü Belediyespor,
sezonun ilk transferini yaparak
Mehmet Şükrü Önder ile anlaştı.
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de
mücadele verecek olan Kayseri
Talasgücü Belediyespor 20202021 sezonu için ilk transferini
gerçekleştirdi. Güçlü bir kadro
kurmak isteyen Sarı Lacivertli ekip,
daha önce BAL şampiyonluğu
yaşayan Mehmet Şükrü Önder'i

renklerine bağladı.
Talasgücü Belediyespor'dan
yapılan açıklamada "İlk transferimiz
hayırlı olsun. Son iki sezonda İçel
İdmanyurdu ve Yozgatspor 1959
takımları ile Bölgesel Amatör Lig'de
şampiyonluk yaşamış olan Mehmet
Şükrü Önder ile takımımız anlaşma
sağladı. Tecrübeli oyuncumuz ve
takımımıza hayırlı olsun” denildi.
İHA

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Kupa rakipleri
belli oldu
Axa Sigorta Erkekler
Şampiyonlar Kupası karşılaşmaları
programı belli oldu. Ligde
mücadele eden temsilcimiz Sorgun
Belediyespor'da Şampiyonlar
kupasına katılacak.
Kupa maçları 8 Eylül 2020
tarihinde Ankara'da oynanacak.
Sorgun Belediyespor, Erkekler
Şampiyonlar Kupasında C
grubunda yer aldı. Sarı-siyahlı
takımın yer aldığı grupta

Galatasaray, Haliliye Belediyespor
ve Halkbank'ta yer alıyor.
Erkekler Şampiyonlar Ligi Kupası
maçlarında 4 grup yer alıyor.
Her grubun birinci ve ikincileri
olmak üzere toplamda 8 takım
yarı final ve finale kalacak. Tek
maç üzerinden yapılan maçlar
sonrasında galip gelen 4 takım final
maçı oynayacak. Finalde şampiyon
olan takım kupanın sahibi olacak.
Murat KARATEKİN

EFE PEYZAJ

Hayal ettiğinizden daha fazlası

Efe Peyzaj
+Çevre Düzenlemesi +Sertifikalı Fidan Temini
+Meyve Bahçesi Kurulumu +Otomatik Sulama Sistemleri
+Damla Sulama Sistemleri +Budama İlaçlama Çalışmaları
+Bahçe Bakım İşlemleri
+Yazlık ve Kışlık Mezar Bakım Hizmetleri
+Site - Villa Peyzaj Düzenlemeleri
+Fabrika Sahaları Peyzaj Düzenlemeleri
+PROFESYONEL EKİPLE YAPILIR

Mustafa ATEŞ
0542 526 15 19
efe_peyzaj@hotmail.com
efepeyzaj66

