3’LOÜMİK

EKONKET
PA

!

3’LOÜMİK

Kitap, Kırtasiye ve
fotokopide
en uygun fiyatlara
hizmet veren tek
mağaza

EKONKET
PA
0354 212 29 99
0505 254 72 59

fotokopi makinelerinizin garantili
tamir ve bakımları
yapılmaktadır
KYOCERA TK-350
YÜKSEK KAPASİTE

"Sektöründe Öncü"

Öğretmen Kitap Kırtasiye Eğitim Kurumlarımızın
yanında destek amaçlı her zaman öncü

MEDRESE MAH. LİSE CAD. NO: 12 (Yer altında) YOZGAT

KYOCERA FATİH PROJESİ CİHAZLARI
SAYFA BAŞI 0,015 KURUŞ

TONER

KYOCERA TK-475
YÜKSEK KAPASİTE

KDV DAHİL
500 TL

TONER

500'LÜ A4 FOTOKOPİ
KAĞIDI 15.50 TL
stoklarla sınırlıdır
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500 TL

SAYI:2478

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

AVUSTURYA’DA
YOZGATLI BiRLiĞi
Avusturya’da Yozgatlılar Birliği
oluşturuldu. Gurbette yaşayan
Yozgatlılar adına oluşturulan önemli
sivil toplum kuruluşlarından olan
birliğin kuruluşunu duyuran Avrupa
Yozgatlılar Federasyonu Başkanı
Veysel Filiz, birlik ve beraberliklerin
güçlendirilmesi adına önemli bir
adım atıldığını söyledi.
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu
Başkanı Veysel Filiz, Avusturya
Yozgatlılar Birliği yönetim kurulu
ile istişarelerde bulunduklarını
belirterek; “Mahmut Zararsız,

Yunus Emre Akça, Oğuzhan Yürekli
başkanlığında Avusturya Yozgatlılar
Birliği oluşturuldu.
Avusturya Yozgatlılar
Federasyonu eski Başkanı Bedrettin
Süzgen’in de desteği ile Avusturya
Yozgatlılar Birliğinin ekibi ile
buluştuk. Ardından Akdağ YARDER
Derneğine ziyarette bulunduk. Yine
orada Süleyman Aslan, Başkan
Halil Badem, önceki başkan Nevzat
Başdoğan ile beraber ziyaretine
gittik. Memnuniyetle karşıladılar”
dedi. >>> 2'DE

Okullar açılmalı mı?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede ülkemiz de dahil olmak üzere tüm
dünyayı etkisi altına alan covid19 salgınından Mart’tan bu tarafa mücadele ediyoruz.

21 EYLÜL’DE AÇILACAK
Salgınla mücadele kapsamında çok büyük
tedbirler alındı, kısıtlamalar getirildi.
Kreşler, anaokulları, orta öğretim ve
üniversiteler kapandı. Uzaktan eğitim
başladı, sokağa çıkma kısıtlamaları
getirildi. Daha sonra kontrol altına alınan
salgında bazı normalleşme çalışmaları
yapılmış olsa da ‘fazla’ normalleşilmesi ve
Kurban Bayramı’nın da etkisi ile vaka ve
ölüm sayılarında tekrar artışlar meydana
geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
‘birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz’
diye bir açıklama yaptı. Yaşanan süreçte
okulların açılması için 21 Eylül 2020 tarihi
verildi. >>> 3. SAYFADA

Soysal'dan Oktay'a

nezaket ziyareti

İbrahim Bozkurt: Tabi
ki açılmalı. Eğitim geride
kalmamalı. Okullar
açılmadığından dolayı
esnaflar da iş yapamıyor.
İşyerleri açıp kapatıyor.
Eğitim geri kalmamalı.

Mustafa Bozkurt: Bence
açılmalı. Çünkü yüz yüze
eğitimde daha başarı
yüksek oluyor. Uzaktan
eğitim olmuyor.

Başkan Baran'dan

Geçmiş olsun

Boğazlıyan İlçesine
bağlı Yenipazar Belediye
Başkanı Menderes
Baran, Sorgun Belediye
Başkanı Erkut Ekinci'yi
makamında ziyaret etti.
>>> 5'TE

Yozgat İl Genel
Meclis Başkanı
İskender Nazlı’nın
koronavirüs test
sonucu pozitif
çıktı.>>> 4'TE

nezaket ziyareti

24'üncü, 25'inci ve
26'ıncı dönem AK Parti
Yozgat eski Milletvekili
Dr. Ertuğrul Soysal
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
hemşerimiz Fuat Oktay’ı
makamında ziyaret etti.
>>> 5. SAYFADA

‘YOZGATSPOR AVANTAJI’

İskender Başkan

Mütercimlere suç duyurusu

ÖNDER İmam
Hatipliler Derneği
Yozgat Şubesi, Erol
Mütercimler hakkında
Yozgat Cumhuriyet
Başsavcılığı’na
suç duyurusunda
bulundu. >>> 4'TE

Yozgatspor’da uzun yıllar
Teknik Direktörlük yapan
Erhan Kayaaslan, Çamlık
TV’de Murat Karatekin’in
hazırlayıp sunduğu Spor66
programına konuk oldu.
Kayaaslan, 2. Grupta
mücadele edecek olan
Yozgatspor1959 FK’nın bu
sene hem grup hem de
fikstür avantajının olduğunu
söyledi. >>> 8'DE

Erkut Ekinci’nin
acı günü
Sorgun Belediye
Başkanı Erkut
Ekinci’nin eniştesi,
Ömer Efe, hayatını
kaybetti. >> 6'DA

KELEŞ; BİLDİĞİNİZ İŞİ YAPIN
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Çamlık
Gazetesi esnaf
köşesinin konuğu
62 yaşındaki
Özyetkin Optik
Sahibi Yaşar
Hicabi Keleş oldu.
>>> 4'TE

GÜNCEL
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Allah Sizi Islah Etsin Diyeceğim de ?

AHMET
SARGIN
Son günlerde bir
şeyh tartışması yaşanıyor. Uşşaki şeyhi
olduğu söylenen ( ki
sahte bir şeyhtir) küçük bir kızı taciz ettiği,
kasetlerle de süslenen
adi bir olay gündemi
getirildi. Ülke gündemini meşgul etmeye
başladı. Eski bir Fadime Şahin Müslüm

Gündüz, Ali Kalkancı
hadisesi gibi...
Olay adi bir taciz
vakası! Sonuçta basit bir insanın şeytani
hevesini dile getiren
kötü, çirkin bir eylem. Adı geçen şahsın
şeytani bir planı da
olabilir, kendisine düzenlenmiş adi bir plan
da olabilir. Olayın iç
yüzü mahkeme sonucu
ortaya çıkacaktır .Her
ne olursa olsun, adi,
çirkin bir hadisedir,
tasvip.edilemez.
Konuyla ilgili düşüncemiz şu yöndedir.
Birincisi bu zat dini-İslamı temsil etmez,
edemez! Kendini ve
etrafındaki kandırılmış kişileri temsil

edebilir ki şeyhliği de
şaibelidir. Diyanet Teşkilatının da bir ferdi
değildir. Kendisinin
uydurduğu ve tarikat
ayağından giden, kendine nüfuz sağlamaya
çalışan cahilce bir hadisedir!
Din adına hüküm
verme, fetva yayınlama, ilim tahsili yapma
ve organizeli bir çalışma yürütme becerisi
olmayan, ehliyetsiz
ve liyakatsiz bir zattır. Kendi aralarında
toplanıp Allah’ı anma,
zikretme gibi dini duyguları istismar eden kişilerden birisidir. Onun
için diyorum ki: bu zat
dini de İslamı da temsil etmez, edemez!

Bu tür cahil insanları kullanıp dindar
insanlara hakaret
etme ve İslama saldırma hastalığı olan
zevatlar var. İşte bu
tür sahte hocalar bunların ekmeğine yağ
sürüyorlar. Bu zatların
bir kısmı da böyle bir
oyuna bilerek alet olan
zevatlardır.
Olayın ardından bir
saldırı tufanı başladı.
Dine hakaret edenler,
İslama saldıranlar,
yüce dinimizle alay
edenler peşi peşine
sıralandı ! Neymiş din
adamları da çocuk
istismarcısı çıkıyorlarmış? Bunlarada inanıp
güvenmemek lazımmış
! Daha neler neler?

Olaya iki pencereden bakıyorum. Bir;
olay şeytani bir taciz
olayı ve insan zaaflarının ürünü! Yani şahsi
adi bir hadise, dini dindarları ve İslamı bağlamaz! İki, bir kurgu
olayı olma ihtimali de
var, planlanmış, çamur atılıp lekelenmiş,
bir gurup üzerinden
devleti ve hükümeti
karalamaya yönelik
düzmece bir haber! İki
ihtimali de düşünüyorum.
Öyle yada böyle
İslamla, hükümetle
ne alakası var? Din
adamı değil, dini ilim
tahsil etmiş bir zat
da değil, devletin görevlendirdiği bir kişi

de değil; kendisinin
uydurup üç beş kişiye
hükmetti cahili- cühela
bir insanın hadiseden
ibarettir. Nasıl oluyor
da İslama ve dine mal
ediliyor hadise?
Burda bir art niyet
aranmaz mı? Dine
dindar insanlara ve
İslama hakaret için bir
sahne, bahane değil
midir? Ben böyle düşünüyorum ki: aynı
telden çalan, yalan
haber üreten devlet
ve hükümet düşmanı
mihrakların öttürdüğü
sahte bir düdükten
ibaret olan adi bir hadisedir.
Hani diyoruz Ya
Müslüm Gündüz, Ali
Kalkancı, Fatma Şahin

bahane dine- İslama saldırı şahane!..
Diye!...
Bunların işi bu,
hırsız imam, içki içen
müftü, hindi kurban
eden vaiz vs. ile kutsal
dine saldırmak!
Açık açık İslama
düşmanız diyemiyenler
böyle uydurma hadiselerle dine ve İslama
saldırıyorlar. Cahil, zavallı ve saf müslümanları da kandıracaklarını
hesap ediyorlar! Perde
arkasındaki hedef ise
devlettir, hükümettir
ve siyasi iktidardır! Yazıklar olsun size Allah
sizi ıslah etsin diyemiyeceğim çünkü sizin
ıslah olacak yüzünüz
yok.

Filiz, ayrıca Viyana Büyükelçisi’ni de makamında ziyaret ederek istişarede bulundu

AVUSTURYA’DA YOZGATLI BiRLiĞi
önemsiyor. Onun için Viyana’da yapılacak
çalışmalarda işbirliklerinin pekiştirilmesi
konusunda mutabık kaldık. Her dernek
kendi adıyla çalışacak ama en azından
birbirlerine destek olmaya devam edecekler.”
BÜYÜKELÇİ’YE ANLAMLI ZİYARET
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Veysel Filiz,
öte yandan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’a
da ziyaret gerçekleştirdi. Yeni görevinden ötürü
Ceyhun’u tebrik eden Filiz, pek çok önemli
mesajında dile getirildiği ziyarete ilişkin şu
açıklamalarda bulundu: “Yaklaşan seçimlerde
Türkiye kökenlilerin daha aktif şekilde seçime
katılmalarını vatandaşlık görevini yerine

de desteği ile Avusturya Yozgatlılar Birliğinin
ekibi ile buluştuk. Ardından Akdağ YARDER
Derneğine ziyarette bulunduk. Yine orada
Süleyman Aslan, Başkan Halil Badem, önceki
başkan Nevzat Başdoğan ile beraber ziyaretine
gittik. Memnuniyetle karşıladılar” dedi. AKDAĞ
YARDER ÖNEMLİ BİR YAPILANMA
Filiz, Akdağ YARDER’in Avusturya Viyana’da
önemli bir Yozgat derneği olduğunu vurgulayan
Filiz, iş birliğini artıtıp, referans aldıkları bir sivil
yapılanma olduğunu dile getirdi.
Dernek ziyareti hakkında da bilgi veren
Filiz, şunları aktardı: “Avusturya Yozgatlılar
Birliğindeki arkadaşlarımız da derneği çok
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Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

Merkez : Medrese Mah. Yunus Emre Cad. No: 47 Merkez Yozgat Tel: 0354 212 74 34
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getirmeleri konusunda etkili olmak, iyi yurttaş
olma konusunda da duyarlılıklarımızı dile
getirdik. Müslüman karşıtı ve Türk karşıtı nefret
söylemini kullanan siyasetçilerinde konusunu
ayrıca görüştük. Ve Sayın Büyükelçi özellikle
AGİD’e bu konuları taşıyacağını bildirdi ve
takipte olacağını söyledi. Türkiye karşıtlığı ile
nasıl mücadele edilir konusunda istişarelerde
bulunduk. Coranavirüs mücadelesi konusunda
derneklerin çalışmalarından da ayrıca
bahsettik.”
Ziyaret sonunda Büyükelçi Ozan Ceygun,
Filiz’e büyük elçilik binasını gezdirerek, bilgi
verdi. Tarık YILMAZ
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Avusturya’da Yozgatlılar Birliği oluşturuldu.
Gurbette yaşayan Yozgatlılar adına oluşturulan
önemli sivil toplum kuruluşlarından olan
birliğin kuruluşunu duyuran Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı Veysel Filiz, birlik
ve beraberliklerin güçlendirilmesi adına
önemli bir adım atıldığını söyledi. Avrupa
Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz,
Avusturya Yozgatlılar Birliği yönetim kurulu
ile istişarelerde bulunduklarını belirterek;
“Mahmut Zararsız, Yunus Emre Akça, Oğuzhan
Yürekli başkanlığında Avusturya Yozgatlılar
Birliği oluşturuldu. Avusturya Yozgatlılar
Federasyonu eski Başkanı Bedrettin Süzgen’in
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Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL
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ilçesi

Reçine
sakızı

Kripton
simgesi

Perde çit

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
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

DOLAR

Alış: 639,04
Satış: 652,07

Alış: 7,40
Satış: 7,55

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ

34/14
35/16
35/14
35/14

ELİF ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
Kentpark girişi Mektebim
Koleji karşısı No:1/3-4

TEL: 217 28 08

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,69
Satış: 8,86

Çeyrek Altın

33/15

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Korona fırsatçıları…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Her kaosun bir fırsatçısı oluyor, tıpkı
korona virüste olduğu
gibi.
Yaşadığımızı şehirden örneklerle kaosun
fırsatçıları üzerine ko-

nuşalım istiyorum bu
gün.
Allah korusun pozitif
çıktınız, filyasyon ekibi
kapınızı çalıyor “Kimlerle temas ettiniz”
sorusunu soruyor.
Amaç temas ettiğiniz insanları tespit
edip, onların da karantina da kalmasını sağlamak.
Böylelikle hem temas ettiğiniz insanların
sağlığını hem de toplumdaki diğer insanların sağlığını korumuş
oluyorsunuz.
En başından bu ta-

rafa bu bir vebal dedik
ya, işte size vebal kısmı.
Son dönemde hiç
temasta bulunmadığı
halde tanıdığı insanlara jest yapmak adına
eş, dost, akraba ismi
verenlerin olduğu haberleri sıkça gelmeye
başladı.
Böylelikle memursa
o tanıdık işe gitmeyecek 14 gün boyunca
tatil yapacak.
İnanması güç ama
gerçek.
Kan donduran, olmaz artık dedirten bir

durum.
Korona fırsatçılığı
bununla bitmiyor elbette, ticari anlamda
fiyatlarını gereksiz ve
sebepsiz artıranları
saymıyorum.
Onlar her yerde
varlar.
Gelelim diğer fırsatçılara…
Korona virüsün neden olduğu yıkımlar
saymakla tükenmez.
O virüs ki, aileleri parçaladı, neden olduğu
hastalıklar aile saadetini bozdu, ki ölümler…
Ateş düştüğü yeri

yakıyor, o ateşin düştüğü yerde hissedileni
çok yakın olsanız dahi
bilemiyorsunuz.
Ateş gelmeden önlem almak gerekiyor.
Korona fırsatçılığının
arttığı alanlardan bir
tanesi işsizler ordusu.
Korona o kadar
çok insanı işsiz bıraktı
ki, bu süreçte ucuz iş
gücü de doğdu.
Hal böyle olunca ortaya çıkan ucuz iş gücü
insanların alın terinin
bırakın kurumadan
verilmesini tam tersi
o alın terinin değeri-

ni düşürenlerle doldu
taştı.
Süreç bununla da
bitmiyor elbette.
İnsan insanın haini
oldu bu dönemde.
Pozitif çıktığı halde inatla izole olmak
istemeyenler, ya da
virüsü fırsat bilip zaten
kopmuş olan insan ve
akraba ilişkilerini tamamen bitirenler.
Ta ki ateş düşünceye kadar.
Baktık ki, korona
diye yani covid19 diye
bir gerçek var, o vakit
insanın insana ne ka-

dar muhtaç olduğunu
anladık.
Fakat o an iş işten
geçmiş oldu.
Kendi dünyamızda
bir salgını dahi fırsata
dönüştürmeye başladık.
Ağlanacak halimize
gülelim mi, gülecek
halimize ağlayalım mı
bilemedim.
Yozgat’ta bir tabir
vardır, cıngıdak bayramda satılır, bir de
onun su akarken destiyi doldurma tabiri.
Fırsatımız insanlık
olsun diyorum…

Belediye Başkanı Eyüp Çakır:
Sabredeceğiz, büyüyeceğiz.

Çekerek Belediyesi tarafından
ilçeye estetik bir görünüm
kazandırmak amacıyla yapılan
çalışmalar hız kazandı. Şehir
merkezine daha temiz ve estetik
görünüm kazandırmaya devam
ettiklerini dile getiren Çekerek
Belediye Başkanı Eyyüp Çakır,
“Şehrimizin en işlek caddelerinden
Lise Caddesi ve Hastane Sokakta
asfalt çalışmalarını tamamladık.
Vatandaşlarımızın şehirde daha
güvenli bir şekilde hareket
edebilmesi için geniş kaldırım,
engelli yolları ve Lavanta Simgeli

dekoratif aydınlatma direkleriyle yeni
bir cadde çalışmalarına başlıyoruz.
İnşaAllah tamamlanmasıyla Lise
Caddemizi şehir estetiğine uygun
bir görünüm kazandırmış olacağız.
Gerek Yozgat için gerekse Çekerek
için her zaman bizim yanımızda olan
ve bizzat projeleri yakından takip
ederek gerçekleşmesini sağlayan
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın
Fuat Oktay Beyefendiye ve Tüm
Emeği Geçenlere çok teşekkür
ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve
birlikte büyüyeceğiz” dedi.
Eda DEMİREL

Okullar açılmalı mı?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede ülkemiz de dahil olmak üzere tüm
dünyayı etkisi altına alan covid19 salgınından Mart’tan bu tarafa mücadele ediyoruz.
Salgınla mücadele kapsamında çok büyük tedbirler
alındı, kısıtlamalar getirildi. Kreşler, anaokulları, orta
öğretim ve üniversiteler kapandı. Uzaktan eğitim
başladı, sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Daha
sonra kontrol altına alınan salgında bazı normalleşme
çalışmaları yapılmış olsa da ‘fazla’ normalleşilmesi
ve Kurban Bayramı’nın da etkisi ile vaka ve ölüm
sayılarında tekrar artışlar meydana geldi. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, ‘birinci dalganın ikinci pikini
yaşıyoruz’ diye bir açıklama yaptı. Yaşanan süreçte
okulların açılması için 21 Eylül 2020 tarihi verildi.
Çoğu üniversite ise –Yozgat Bozok Üniversitesi de
dahil olmak üzere- senato kararları ile uzaktan eğitime

Vakıflardan 'Fatih
Cami' açıklaması
7 Eylül 2020 tarihinde
duyurduğumuz “Fatih Camiindeki
sıkıntılar devam ediyor” başlıklı
haberimiz sonrasında Sivas
Vakıflar bölge Müdürü Cemal
Karaca açıklama yaptı. 7 Eylül
2020 tarihinde duyurduğumuz
“Fatih Camiindeki sıkıntılar
devam ediyor” başlıklı haberimiz
sonrasında Sivas Vakıflar bölge
Müdürü Cemal Karaca açıklama
yaptı. Yazılı bir açıklama yapan
Karaca, şunları kaydetti; “Mülkiyeti
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
ait Yozgat merkez Fatih Cami
Restorasyonu ve şeyh Muhittin
Halveti Tekkesi Rekonstrüksiyonu
2018-2019 yılları işinin 30.01.2018
tarihli ihalesi, 20.02.2018 tarihinde
de yer teslimi yapılarak çalışmalara

başlanılmıştır. Söz konusu işin
sözleşme kapsamında iş bitim
tarihi 29.10.2021’dir. Fatih Camiinde
onaylı restorasyon projesi
doğrultusunda cami içi restorasyon
çalışmaları tamamlanmış olup
ibadete engel her hangi bir husus
kalmadığından çevre düzenleme
çalışmalarının ibadet etmeye
engel teşkil etmediğinden cami
ibadete açılmıştır. Cami güneyinde
bulunan alanda çevre düzenlemesi
Yozgat belediye Başkanlığınca
ortak yürütülmektedir. İş yüzde
95 seviyesinde olup yüklenici
tarafından çevre düzenlemesi
ile alakalı düzenlemeler devam
etmektedir. Eylül ayı sonu
itibariyle camide tüm çalışmalar
tamamlanacaktır.” Haber Merkezi

Süleyman Sefa Şahin;
Açılmamalı. Çocukların sürekli
emniyet altında tutamazlar.
Ailelerimizde yaşlı ve kronik
hasta olan insanlarımız var.
Çocuk oraya buraya gidecek
bilemeyecek. Mecburiyetten
temas halinde olacak. O yüzden
okulların açılmasına katılmıyorum.

Berat Dursun: Bence okullar
açılmamalı. Çünkü virüsten, yakın
temastan dolayı açılmamalı. Sonuçta
çocuklar maske takmayabilir.
Lavaboları ve tuvaletleri normal
kullanamayabilir. O yüzden bence
açılmamalı.

devam kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan Bilim Kurulu’nun
tavsiyesi ile okulların 21 Eylül’de açılacağını ancak
yalnızca okul öncesi ve 1’inci sınıfların yüz yüze
eğitime başlayacağını belirtti. Erdoğan, ayrıca
eğitimlerin uzaktan eğitim sistemi ile de devam
edeceğini aktardı. Hal böyle olunca vatandaş da
kara kara düşünmeye başladı. Salgının yükse ivmede
seyrettiği bu günlerde okulların açılacak olması bazı
kesimlerde panik havasının hakim olmasına neden
oldu. Yozgatlı kimi vatandaş okulların açılmasını
isterken, kimileri de açılmasını sakıncalı buluyor.
Eda DEMİREL

Furkan Asım Korkmazyürek:
Bence okullar açılmalı. Çünkü
yüz yüze eğitim olmadığı zaman
gençler biraz kendini bırakıyor.
Ben 12’nci sınıfı yeni bitirmiş biri
olarak ikinci dönem uzaktan eğitime
geçildiği için biraz bırakmış oldum.
Bu yüzden üniversite sınavında
istediğim sonucu vermedi.

Metin Erkılıç: Zaten açılması lazım.
Çünkü böyle giderse çocuklarımız
kötü yola gidecek. Hiç yoktan orada
boş vakitlerini geçiriyorlar. Veli
olarak ben açılmasını istiyorum.

Ramazan Uçar:
Bence açılmamalı.
Biraz daha ortalıkta
ki virüs azalınca
açılmalı. Uzaktan
eğitime devam
edilmelidir diye
düşünüyorum.
Çünkü alt yapısı
buna müsait. Zaten
Fuat Oktay Beyde
bunun alt yapısını
yıllar öncesinde E
Devlet’te yaptığı gibi
yapmıştı. İnşallah
daha iyi olur.
Onlar daha iyi bilir
gerçi ama. Bence
çocukları riske
atmamak lazım.

GÜNCEL
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Otobüs şoförleri
destek bekliyor

Korona virüs salgınından
en fazla etkilenen sektörlerden
bir tanesi olan taşımacılık
sektöründe sıkıntılar devam
ediyor. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde ayakta
yolcu alımının önüne geçileceğini
ve denetimlerin artırılacağını
açıklamasının ardından
otobüsçüler kara karar düşünmeye
başladı.
Bozok Özel Halk Otobüsleri
Kooperatifi Başkan Yardımcısı
Davut Kirazlı, alınan kararların
yerinde olduğunu ancak
kendilerine de destek verilmesi
gerektiğini belirtti.
Çamlık Gazetesi'ne
açıklamalarda bulunan Bozok Özel
Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan
Yardımcısı Davut Kirazlı, covid19
salgınının en başından bu tarafa
en büyük sıkıntıyı kendilerinin
yaşadığını dile getirdi.
Kirazlı açıklamasının
devamında şunları kaydetti;
“Sayın Cumhurbaşkanımızın
açıkladığı 81 ilde olan bu konuyu
bizde uyguluyoruz ama bizim
sıkıntılarımız var.
Sıkıntılarımız şöyle; bizim
arabalarımız 55-60 kişilik.

23 kişi ayakta 25 kişi koltukta
olması lazım.
Ayakta yolcu alımı yasaklanınca
zaten pandemiden dolayı
sıkıntılıyız bir daha sıkıntıya
düştük.
Belediye başkan yardımcısı
Murat beyle görüştük,
dilekçelerimizi verdik.
Türkiye geneli sıkıntılı bunu
biliyoruz ama Yozgat ufak bir
memleket olduğu için biz biraz
daha fazla sıkıntılıyız.
Bizim 16 kalem bedava binen
insanlarımız var.
Biz mazot parasını bulamıyoruz.
Biz belediyemizin sıkıntılarını da
biliyoruz parası yok ama bizde
sıkıntılıyız ne yapacağımızı
bilmiyoruz.
Biz devletten, belediyeden bize
ellerinden geldiğince yardımcı
olmalarını istiyoruz. Bu isteğimi
de belediye başkan yardımcımıza
ilettim.
Durumumuzu herkes biliyor
şu anda biz mazot paramızı
çıkaramıyoruz. Bunu belediye de
biliyor herkes biliyor Yozgat’ta
Yozgat küçük yer.
Birçok arkadaşımız mazot
borcunu ödeyemedi, maliyeye olan
borcunu ödeyemedi.
Biz çevre illerin özel halk
otobüsleri başkanlarıyla
görüşüyoruz, oralarda belediye
otobüsçüler zarar ettikleri için
mazot yardımı, para yardımı
yapıyor.
Ama bizim burada bu yardımı
biz göremedik.
Bizlere yardım edilmesini
istiyoruz.
Belediyenin durumunu biliyoruz
ama belediyenin arkasında devlet
var bizim arkamızda da belediye
var ben belediyeyi bilirim.”
Murat KARATEKİN

KELEŞ; BİLDİĞİNİZ İŞİ YAPIN
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 62
yaşındaki Özyetkin Optik Sahibi Yaşar Hicabi Keleş
oldu.
48 yıl önce çıraklıkla başlayıp hala esnaflığa
devam eden Yaşar Hicabi Keleş’e mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
48 YILDIR ESNAFIM
Özyetkin Optik Sahibi Yaşar Hicabi Keleş,
“Esnaflığa bir eşimizin dostumuzun vesilesi ile
başladım. Çıraklıktan başlayıp eğitimimizi ve
belgelerimizi aldık. Şuanda da bu işi sürdürüyoruz”
dedi.
HAYALİMDE ESNAFLIKTI
Hayalinin de esnaf olmak olduğunu belirten
Keleş, “Hayalimde zaten esnaf olmak vardı. Esnaf
olarak devam ediyorum ve mutluyum” dedi.
GİDER ÇOK GELİR AZ

Keleş, “Dünden bugüne esnaflık hayatında birçok
şey değişti.
Eskiden esnaflıkta para vardı. Ama şimdi
esnaflıkta para yok. Gider çok ama gelir az” dedi.
AHİLİK GELENEĞİ VAR
Yozgat’ta ahiliğin olduğunu ifade eden Özyetkin
Optik Sahibi Yaşar Hicabi Keleş, “Ahilik geleneği
var ama asıl ahiliği yerine getirme yok.
Ahilik geleneği gelenek olarak ama var” dedi.
BORÇSUZ İŞE BAŞLASINLAR
Keleş, “yeni işyeri kuracaklar borçsuz işe
başlamalarını ve bildikleri işi yapmalarını tavsiye
ederim.
Borçlu başladıkları zaman birde rast gele
bilmedikleri bir mesleğe başladıkları zaman kısa
bir zaman problemler yaşamaya başlarlar” diye
konuştu.

Geçmiş olsun

İskender Başkan

Yozgat İl Genel Meclis
Başkanı İskender
Nazlı’nın Covid-19 test
sonucu pozitif çıktı.
Anayasa Komisyonu
Başkanı ve Ak Parti
Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ, Yozgat İl Genel
Meclis Başkanı İskender
Nazlı’nın Covid-19

test sonucunun pozitif
çıkması sonrası sosyal
medya hesabı üzerinden
şifa dileğinde bulundu.
Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ şu ifadelere
yer verdi; “Covid-19
testi pozitif çıkan
Yozgat İl Genel Meclisi
Başkanımız İskender
Nazlı’ya,tüm Covid
hastalarına ve hasta her
vatandaşımıza Cenâb-ı
Hak’tan şifalar diliyorum.
Temizlik,maske,mesafe
ve diğer
tedbirler,hepimizin
faydasınadır. Tedbirlere
uyalım. Tedbirleri ihmal
etmeyelim.”
Tarık YILMAZ

CHP 97 YAŞINDA

Cumhuriyet Halk Partisinin
97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşının okunmasının
ardından basın açıklaması yapan
CHP Yozgat İl Sekreteri Serdar
Boztepe, temellerini 4 Eylül 1919’da
Sivas Kongresinde attığınız, 9 Eylül
1923’te kurduğunuz Cumhuriyet
Halk Partisi’nin bugünkü mirasçıları
olarak huzura çıktıklarını söyledi.
Boztepe, “Anadolu Ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
emperyalizm karşısında
kararlığına, Kuvayı Milliye’nin
işgal orduları karşısında azmini,
97’nci kuruluş yıldönümümüzde de
yüreğimizde taşıyoruz” dedi.
Yegane amaçlarının, Atatürk’ün
ve silah arkadaşlarının kurduğu
güzel Cumhuriyetimizi demokrasi
ile taçlandırmak olduğunu belirten
Boztepe, “hiçbir çocuğun yatağa
aç girmeyeceği bir Türkiye inşa
etmektir. İlke ve devrimlerimiz ile
2. Yüzyıla çağrı beyannamemizin

ışığında kuracağımız halkın
iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz
muasır medeniyetler seviyesinin
de ötesine taşıyacağımıza söz
veriyoruz. Mücadelemiz hakimiyet
kayıtsız şartsız milletin olana dek
sürecektir. Mazlum milletlere umut
ışığı olan Anadolu Devrimi’nin
mimarları olarak size ve silah
arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş
tüm Cumhuriyet Halk partililere,
demokrasi mücadelesinde
yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza
şükranlarımızı sunuyor, aziz
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”
diye konuştu. Murat KARATEKİN

Mütercimlere suç duyurusu
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
Yozgat Şubesi, Erol Mütercimler hakkında
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulundu.
Basın açıklamasına, Önder İmam Hatipliler
Derneği Ve Eğitime Destek Platform
Başkanı Hacı İhsan Çelik, Memur-Sen
Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, DivaSen Yozgat Şube Başkanı Osman Taşçı,
Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkanı Hüseyin
Durusoy, KADEM Yozgat Şube Başkanı
Gülseren Kandemir, Cihannuma Vakfı
Yozgat Şube Başkanı Fatih Demirci, İHH
Yozgat Şube Başkanı Fatih İzci, Yozgat İl
Müftülüğü’nü temsilen de Şube Müdürü
Fevzi Yılmaz katıldı.
Yozgat Adliyesi önünde basın açıklaması
yapan TÜGVA Yozgat Şube Başkanı
Ömer Yağmur, “Bir televizyon kanalında
imam hatiplilere hakaret ve iftira atan
Erol Mütercimler hakkında “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik”, “hakaret yoluyla halkın
bir kesimini aşağılama” fiillerinden suç
duyurusunda bulunuyoruz” dedi.
KAMU DAVASI AÇILMALI
Mütercimler hakkında kamu davası
açılmasını istediklerini belirten Yağmur,
“Haber Global’de katıldığı programda

Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarına
alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır.
Suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi,
televizyonun youtube kanalı üzerinden
videoya hala ulaşılabiliyor olması ise
üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip
camiası; bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi,
on milyonlarca mezunu ve mensubu olan
geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına
devam eden imam hatip okulları ülkemiz,
milletimiz ve medeniyetimiz için çok
değerli, alimler, doktorlar, mühendisler,
edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet
adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün
olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir
yanında hizmet vermektedir. Bugün,
çocuğunun hem dini ilimler hem de fen
bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği
becerilerle donanması için ailelerin ve
gençlerimizin tercihi imam hatip liseleri
olmaktadır” ifadelerine yer verdi.
CAZİBE MERKEZİ OLDU
Son yıllarda program çeşitliliğine giden
imam hatip okullarının öğrenciler için
cazibe merkezi haline geldiğini anlatan
Yağmur, “İmam hatiplilere yöneltilen
iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcıküçük düşürücü ifadeler, sadece bu

camiayı değil Türkiye’yi, 83 milyonluk
ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef
almaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı
körükleyenler bilmelidirler ki, bu
davranış ülkemize yönelik kötü emel
sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır.
İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik
iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan
Mütercimler hakkında kamu davası
açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar
kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun
gereğinin yapılacağına; ülkemizi,
milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi
ve yarınlarımızı hede eyen bu tür
davranışların cezasız kalmayacağına
inanıyoruz. Biz biliyoruz ki, adalet yerini
bulacak ve bir daha kimse imam ülkemizin
güzide okulların olan imam hatiplerden
mezun olanlar hakkında böyle pervasız
davranışlara cüret edemeyecektir. Son
olarak okullarımızdan mezun olmanın
haklı gururunu taşıyan; imam hatiplerin bu
toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna
inanan, işadamı, bürokrat, siyasetçi,
akademisyen, esnaf kısacası herkesi
Mütercimler hakkında suç duyurusunda
bulunmaya davet ediyoruz” şeklinde
konuştu. Eda DEMİREL
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Soysal'dan Oktay'a

nezaket ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’a 24,25 ve 26. dönem Ak Parti Yozgat
Milletvekili Dr. Ertuğrul Soysal nezaket
ziyaretinde bulundu.
Ak Parti Yozgat eski Milletvekili
Dr. Ertuğrul Soysal Cumhurbaşkanı
Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ı
makamında ziyaret etti. İkili arasında
gerçekleşen hoş sohbet sonrası sosyal
medya hesabı üzerinden açıklama
yapan Soysal; “Bugün Cumhurbaşkanı
Yardımcımız, hemşehrimiz çok değerli
Fuat Oktay’ı milletin evinde ziyaret ettim.
Cumhurbaşkanı Yardımcımıza göstermiş
olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine
teşekkür ediyorum” dedi.
Tarık YILMAZ

Başkan Baran'dan

nezaket ziyareti

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes
Baran, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi
makamında ziyaret etti. Boğazlıyan İlçesi'ne
bağlı Yenipazar Belediye Başkanı Menderes
Baran, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi
makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı
istişarede bulunduklarını dile getiren Başkan
Baran, "Sorgun'a kattığı yeni değerler için
başkanımızı tebrik ediyor.Bizleri en güzel
şekilde ağırlayarak iyi dileklerini ileten
Sorgun Belediye Başkanımız Sayın Mustafa
Erkut Ekinci'ye teşekkür ediyor, Başarılarının
devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci de,
Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran'a
nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Tarık YILMAZ

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE
Dedektif gibi iz sürerek hırsızı buldu
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma
Timi (JASAT) dedektif gibi iz sürerek hırsızlık
zanlısını yakaladı. Merkeze bağlı kuşçu köyünde
N.T.’ye ait 92 bin lirayı çalarak kayıplara karışan
S.Y. Suç Araştırma Timi’nin takibi ile yakalandı.
Kuşçu köyünde geçtiğimiz Ağustos ayında N.T.’ye
ait 92 bin lira para çalındı. Jandarma timi yaptığı

araştırmalar, kamera kayıtları, görgü tanıkları ve
alınan ifadeler neticesinde; olay failinin 26 yaşında
S.Y. isimli kadınının olduğu, şüphelinin Kayseri
ilinden Kuşçu köyüne otomobil ile gelerek olayı
gerçekleştirdiği tespit etti. Dedektif gibi iz süren
JASAT’ın şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam
ediyor. Murat KARATEKİN
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BASSAGLIGI
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin eniştesi,
Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyesi İbrahim Efe'nin ağabeyi Ömer Efe'nin
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah'tan Rahmet, Kederli ailesine
ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GİMAT MAĞAZALAR ZİNCİRİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Erkut Ekinci’nin

acı günü
Sorgun Belediye
Başkanı Erkut Ekinci’nin
eniştesi, Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyesi İbrahim Efe'nin
ağabeyi Ömer Efe, covid19
tedavisi gördüğü Ankara
Şehir Hastanesi’nde hayatını
kaybetti. Efe’yi kaybetmenin
üzüntüsünü yaşayan Ekinci,
“Eniştem Ömer Efe’nin,
Ankara Şehir Hastanesi’nde
Covid-19 tedavisi gördüğü

sırada vefat ettiği haberini
çok derin bir üzüntüyle almış
bulunmaktayım. Merhuma
Allah’tan Rahmet, ailemiz
ve sevenlerine başsağlığı
diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Merhum Efe'nin Ankara'da
toprağa verildiği öğrenildi. Biz
de Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak merhum Ömer Efe’ye
Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Tarık YILMAZ

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

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

1982’den beri
Hilmi ÇAVUŞOĞLU
LİSE CADDESİ NO:38/G YOZGAT TEL: 0354 212 49 09
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Hak Savunucuları Dernek Başkanı Hüseyin Durusoy:

Öğrenciler
gelmeyecek!

Yozgat Bozok Üniversitesi covid19
salgını dolayısıyla eğitimlerin Uzaktan
yapılmasına karar verdi. Yozgat Bozok
Üniversitesi Senatosu tarafından
yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi; "Değerli Öğrencilerimiz; Tüm
dünyayı etkisi altına alan Covid19
virüsünün etkileri ülkemizde de
artarak devam etmektedir. Bu
manada önümüzdeki günlerin neler
getireceği konusunda belirsizlikler
söz konusudur. Sizlerin sağlığını
her zaman önceleyen Yozgat Bozok
Üniversitesi, pandemi sürecinin
ortaya çıkardığı bu belirsizlik
ortamı içerisinde sağlığınızı riske
atmadan ancak gerekli şartları da
sağlayarak Hibrit/Karma eğitim
planlaması yapıyor idi. Virüsün
yayılma seyri ve vaka sayısının
yoğunluğu gerekli şartlar sağlansa
bile sağlığın önümüzdeki dönemde
de hayatımızı belirleyecek önemli
bir faktör olacağını gözler önüne
sermektedir. Hayat elbette kendi
içinde riskleri barındırmaktadır. Ancak
öngörülemeyen ve belirsizliklerin
sürece yön verdiği Covid19 tehlikesi
karşısında bizler de ötelenmiş
karma eğitim esasına dayalı olarak,
yüz yüze yapılacak derslerin de şu
aşamada online olarak planlanması
temelinde 2020-2021 eğitim-öğretim
yılı Güz Dönemi için Uzaktan Eğitim
kararı almış bulunmaktayız. Bu karar

tüm fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarımız için planlanan
bir eğitim-öğretim müfredatı olarak
hayata geçecektir. Alınan bu kararda
elbette Sağlık Bakanlığımızın konu ile
ilgili görüşleri doğrultusunda YÖK’ün
tavsiyeleri esas olmakla birlikte Yozgat
Valimizin Başkanlığında oluşturulan
İl Pandemi kurulunun aldığı
kararlar ve sonrasında Senatomuzla
gerçekleştirilen toplantıdan çıkan
ortak görüş etkili olmuştur. Sizlerle
bir arada olabilmenin, yüz yüze
eğitimin imkânlarını konuşup, şartları
olgunlaştırmaya çalışırken yine
neticesi sizler ve Üniversitemiz için
en sağlıklısı olacağına inandığımız
bu kararın yeni eğitim-öğretim yılı
için hayırlı olmasını temennimizdir.
Pandemi sürecinin seyrine göre
Senatomuz sizlerle karma eğitim
temelinde yüz yüze eğitimin imkânları
üzerinde yeni kararlar alabilecektir.
Alınan karar gereği 5 Ekim 2020
Pazartesi günü Uzaktan Eğitim
ile başlayacak olan Güz Dönemi
dersleri ile ilgili 2020-2021 Akademik
Takvim resmi web sayfamızdan ilan
edilecektir. Yozgat Bozok Üniversitesi
olarak “Kararlılıkla” çıktığımız
bu yolda “Başarıya” hep birlikte
ulaşacağımıza ve sağlıklı günlerde
yeniden buluşacağımıza olan
inancımız tamdır.
Eda DEMİREL

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

Temelde kültür
yozlaşması var!
Toplumda artan ve bir türlü önlenemeyen
cinayetler üzerine Hak Savunucuları Dernek
Başkanı Hüseyin Durusoy, açıklama yaptı.
Önlenemeyen cinayetlerin temelinde kültür
yozlaşmasının yattığını dile getiren Durusoy,
“Giyim kuşam ve davranışsal olarak kadın
erkek arasında her hangi bir fark kalmadı.
Her iki cinste spor ayakkabı, kot pantolon
giyiniyor. Kadınlar erkekler gibi kısa saç
yaptırıyor erkekler de kadınlar gibi saç
uzatıp bağlıyorlar. Bu sebeple kadınlar erkek
gibi erkekler de kadın gibi davranmaya
başlıyorlar. Kadınlar sokakta erkek gibi
giyiniyor erkek gibi konuşuyor hatta erkek
gibi küfrediyor. Kadın erkek rol çatışması
oluşuyor” ifadelerine yer verdi.
Durusoy, açıklamasının devamında
şunları kaydetti; “Kadınlar kendi ayaklarının
üzerinde durmalı düşüncesiyle, çalışma
hayatına zorlanıyor. Fiziksel yapılarına
ve fıtratlarına uygun olmayan en ağır
işlerde dahi çalışır duruma geliyorlar. İş
hayatları onları çok yordu. Evliliklerinde
başarısız hale geldiler. Hatta evlenirken
dahi boşanmak üzere evleniyorlar. Aslında
bizim kültürümüzde değerlerimizde
evlilik bir ömürdür. İyi ve kötü günlerde,
hastalıkta ve sağlıkta, varlıkta ve darlıkta
birbirimize destek olacağız diye söz
verilirdi. Ailenin önemi azaltıldı. Ailenin
içi boşaltıldı. Aile mahremiyeti kavramı
ortadan kaldırıldı. Evlenme yaşı erkeklerde
30’a kadınlarda 27’ye yükseldi. Evlilik dışı
ilişkiler arttı. Buna bağlı olarak evlenen
çiftlerin boşanma oranları % 50’ yi geçti, her
iki evlilikten biri boşanma ile sonuçlanıyor.
Boşanan ailelerin çocukları psikolojik
ve sosyolojik olarak çıkmaza giriyorlar.
Anne – Baba çatışması çocukları iki
arada bir derede bırakıyor. Bu çocuklar
terör örgütleri için potansiyel bir eleman

konumuna getiriliyor. Aile de karşılaştıkları
şiddeti topluma yansıtmaya başlıyorlar.
Uzun Süreli Ödenen Nafakalar Eski eş
cinayetlerin katlanarak artmasına sebep
oluyor. Boşanmanın bu kadar yükselmesi,
nafakanın devam etmesi düşüncesi, tekrar
evlilik dışı ilişkileri çoğaltmaya başladı.
Eski eşin nafakasını alırken, devam eden
evlilik dışı ilişkiler, eski eşlerde büyük
travmalara yol açıyor. Eski eş cinayetlerini
artırıyor. Kadının Anne rolü elinden alınıyor.
Çalışan anneler, baba rolünü, babalar,
anne rolünü oynamaya başlıyor. Oysaki
anne şefkatini ve merhametini hiçbir baba
o seviyede taşıyamaz. Baba korumacılığını
da anne o seviyede taşıyamaz. Çocuklar
babalarından anne şefkati, annelerinden
de baba korumacılığını bekler oluyorlar.
Çocuklar şefkati de merhameti de
korumacılığı da başkalarından bekler
oldular. Bu çocuklar kötü niyetli insanlar
tarafından istismar ediliyorlar. Avrupa birliği
müktesebatı çerçevesinde çıkarılan kanunlar
toplumun düzenini bozuyor. Zinanın suç
olmaktan çıkarılması büyük bir felakete
sebep oluyor. Zina toplum da tahmin
edilemeyecek kadar yayılıyor. Kız erkek
arkadaşlığı o kadar yayıldı ki bazı kadınlar
aynı anda 3-5 erkeği, bazı erkeklerde
aynı anda 3-5 kadını idare edebiliyorlar.
Toplum da bunu kanıksadı. Aileler dahi

kızlarının evleneceği kişiyi kendisinin
bulmasını, oğullarının da evleneceği
kızı kendisinin bulmasını kabullendiler.
Sokakta gerçekleşen evlilikler sokakta
bitiyor. Hatta evli erkekler ve evli kadınlar
arasında dahi zinanın yaygınlaştığı, Doğan
çocukların nesep problemleri ortaya çıktığı,
TV programlarında tartışılıyor. Gençler
Arasında Namus, Haysiyet, Şeref, iffet gibi
değerlerimizce, büyük önem atfedilen
kavramlar ortadan kaldırıldı. Toplumsal
cinsiyet eşitliği adı ile kız erkek karışık
etkinlikler teşvik edildi özellikle AB fonları
ve AB vakıfları Toplumun Ahlaki yapısının
bozulması için bu projelere büyük destekler
sağladı. Bunun sonucunda gençler arasında
Kültürel ve toplumsal değerler ortadan
kalktı. Kadınlara karşı pozitif ayrımcılık adıyla
kadınların çalışma hayatına özendirilmesi
aile içi düzeni bozdu. Sözde Toplum
Yararına Programlarda kadınların tercih
edilmesi, ev hanımlığının itibarsızlaştırılması,
çalışan kadınların teşvik edilmesi (Çalışan
Kadınlara Kreş ücreti, Çalışan kadınların
çocuklarına bakma ücretleri) aile düzenini
bozan diğer sebeplerinden bir kaçını
oluşturuyor. Sonuçta: Ahlaki ve kültürel
yozlaşma toplumda aile içi düzeni bozdu.
Aile içi şiddeti artırdı. Kadın erkek arasındaki
saygı, sevgi, hoşgörü, merhamet ve şefkat
duygularını ortadan kaldırdı. Aile toplumun
temelidir düşüncesi yok edildi. Toplumun
Sigortası olan geniş aile dinamitlendi.
Toplumun sigortası attı. Evlilik dışı ilişkiler
kadınlarda da erkeklerde de travmalara
sebep oldu. Kadın erkeği kocası yerine
koyamadı, erkek kadını karısı yerine
koyamadı. Evliliğin Kutsallığının ortadan
kalkması sonucu sapkınlıklar arttı. Aile içi ve
ev içi şiddet arttı. Toplum da Cinayetler arttı.”
Murat KARATEKİN

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com

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

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

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

‘YOZGATSPOR AVANTAJLI’
TEKNIK DIREKTÖR ERHAN KAYAASLAN, YOZGATSPOR 1959 FK'YI DEĞERLENDIRDI :

TEKNİK DİREKTÖR ERHAN KAYAASLAN, ÇAMLIK TV'DE MURAT KARATEKİN'İN
HAZIRLAYIP, SUNDUĞU SPOR66 PROGRAMINA KONUK OLDU.
Yozgatspor’da uzun yıllar Teknik
Direktörlük yapan Erhan Kayaaslan, Çamlık
TV’de Murat Karatekin’in hazırlayıp sunduğu
Spor66 programına konuk oldu.
Kayaaslan, 2. Grupta mücadele edecek
olan Yozgatspor1959 FK’nın bu sene hem
grup hem de fikstür avantajının olduğunu
söyledi.
2. grupta bulunan 7 takımın BAL’dan
geldiğini 2 takımından geçen yıl küme
düştüğünü hatırlatan Erhan Kayaaslan,
“Yozgatspor ismi bir puan. Yozgatspor bir
marka. Yozgatspor ile içerde, dışarıda sahaya
çıkan korkar. 9 takımın ikisi küme düşmüş,

7 tanesi BAL liginden çıkan takım. Bunun
dışında Halide Edip Adıvar 35 puanla bizim
üstümüzde bitirmiş, Ağrı takımı 32 puanla
10’uncu sırada bitirmiş. Darıca takımı var bu
da 35 puanla 10’uncu sırada bitirmiş. Burada
dikkat edilmesi gereken bize rakip olacak
gibi düşünülen takımlar Fethiye, Tepecik ve
Nazilli takımları. Bunlar futbolcunun tercih
ettiği, oynamak istediği takımlar. Bunlar
oturmuş sistemi olan güçlü takımlar. Yani 17
takımın 10 tanesi, 11 tanesi bizim altımızda bir
takım. Yozgatspor burada doğru planlama,
bütçe ve doğru transferlerle, doğur teknik
ekiple ilk altıyı, ilk beşi kovalar” dedi.

ERKEN DEKLARE EDİLDİ
Şampiyonluğa oynayacağız açıklamasının
yanlış olduğunu dile getiren Erhan
Kayaaslan, “Burada herkesi bir noktaya
kanalize ediyorsunuz. Buna hazır değiliz.
Rıza Çalımbay’a, Şenol Güneş’e şampiyonluk
kelimesini kullandıramazsın. Ama onlar
şampiyonluğu istemiyor mu? İstiyor. Geçen
yıl aynı hataya düştük. Bunu demeyelim.
Biz içimizde bunu tabi ki kovalayacağız.
Erken deklare edildi. Bana göre psikolojik
bir yük bindi. O zaman Yönetim kurulu
bunun gereğini yapmak durumunda. Ama
siz bunu kamuoyuna Yozgatspor bu sene

şampiyonluğa kuruldu. Bu büyük bir söz.
İnşallah bu sözün altından kalkarız” diye
konuştu.
BİRLİKTELİK LAZIM
‘Şampiyonluk için birliktelik lazım’ diyen
Erhan Kayaaslan, “Bunun için bir birliktelik
lazım. Bir oluşum lazım. Bütün şehrin
dinamikleri, Sivil Toplumuyla, Belediyesiyle,
eskileriyle, yenileriyle inanılmaz bir fotoğraf
verilmesi lazım. Şimdi o fotoğrafı var mı? Yok
o fotoğraf. Bu dinamikleri ben görmüyorum.
Ancak yine cansiperhane, işi severek çalışan
bir yönetim kurulu var. Bu yeter mi? Yetmez
mi? Süreç gösterecek” şeklinde konuştu.
KADROLARINI KORUDULAR
Yozgatspor’da takımın yüzde 70’inin
değiştiğini kaydeden Erhan Kayaaslan,
“Kaleci Göksal ile Beytullah’ın dışında tüm
oyuncular gitmiş. 4 haftalık bir süren var.
Nasıl hazırlanıyorsun, nasıl hazırlık maçı
yapacaksın. Bu ne demek biliyor musunuz;
Senin sezon başladığında ilk 4 maçın
hazırlık çalışmalarının devamıdır. Yani senin
oynayacağın Tepecik, Yomra, Fethiye ve
Ceyhan maçları senin hazırlık döneminin
devamıdır. Bütün takımlar geç başladı. Ama
hepsi kadrosunu büyük oranda korumuş”
dedi.
HOCALARA GÜVENİYORUM
‘Kulüp Başkanı Nihat Hoca’ya inanıyor’
diyen Erhan Kayaaslan, “Başkan hocaya
güvendi. Bizlerde hocaya güvenmek
zorundayız. Bizler de hocaya elimizden gelen
yardımı yapmak zorundayız. Bu çok onurlu bir
görev ama çok zor bir görev. Her hoca için
Yozgatspor milli takımdır. Herkesin gönlünde
bir Yozgatspor hocalığı yapmak yatar. 38
yaşında Allah nasip etti. Bizim de buna dua
ederek yardımcı olmamız lazım. İnşallah
başarılı olur. Ben teknik ekibe güveniyorum.
Hiç kimseye laf söyletmeyeceğiz” diye
konuştu. 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

