GENÇ VİZYONDA

BOZOK'U ANLATTI
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ülke Tv’de
yayınlanan “Genç Vizyon” programına
konuk oldu. >>> 7. SAYFADA

AYF'DEN ANLAMLI ZiYARET
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu
(AYF) Başkanı Veysel Filiz ve bağlı
derneklerin başkanları AK Parti
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Türk Mahallesini
ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay'a, Türk vatandaşları sevgi seli gösterdi. 4'TE

Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun’a
nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
>>> 2. SAYFADA

SAYI:2452

FİYATI: 1.00 TL

Oktay'a
sevgi
seli

www.yozgatcamlik.com

MALiYETLER ESNAFIN
BELiNi BÜKÜYOR
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 52 yaşındaki
Oktay Usta Unlu Mamulleri sahibi Oktay Ekinci oldu.

Çıraklık ile birlikte
42 yıldır unlu mamuller
üzerine hizmet veren
Oktay Ekinci’ye mesleğinin
geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk.
11 YILDIR
YOZGAT’TAYIM
Oktay Usta Unlu
Mamulleri sahibi Oktay
Ekinci, “aslen Kayseriliyim.
11 yıldır da Yozgat’ta hizmet
veriyorum” dedi.

ÇIRAK
OLARAK BAŞLADIM
Ekinci, “ben bu mesleğe
8 yaşından itibaren dayımın
yanında başladım. Ondan
sonra çeşitli vilayetlerde
çalışarak gerek sanatları
gerekse ürün kalitelerini
daha iyi yapmak için
çalıştım. Her ilden bir örnek
aldım ve o örnekleri de
şuanda değerlendiriyorum”
dedi. >>> 5'TE

ULUSAL BiR
FiRMA OLACAK
Belediye Başkanı Ömer Codar ÇEKAŞ’ı anlattı

Seçim öncesi vaatlerinden biri olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi’ni
(ÇEKAŞ) hayata geçiren Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, şirketin
ulusal bir firma olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

YASAL HÜLLE YAPTIK

ÇEKAŞ’ın ortaya çıkış serüvenini anlatan
Başkan Codar, şunları kaydetti; “ 2015 2017
yılları arasında devletimiz hükümetimiz
belediyelere şöyle bir imkan vermiş. Kadrolu
işçi çalıştırmanı yani 6 bin 7 bin lira maaşla
işçi çalıştırmanı istemiyorum. Şirketini kur
kardeşim şirketinin üzerinden hizmet satın al
diye devletimiz belediyelere böyle bir imkan
vermiş. Bu imkanı değerlendirmeyen nadir
belediyelerden ilçelerden biriyiz. Sorgun’un
Çiğdemli Beldesi, Bahadın Beldesi şirketini
kurmuş ama Çayıralan belediyesi şirketini
kurmamış. O günkü şartlarda İŞKUR işçileri
ile yetinilecek veyahut bu hep böyle devam
edecek diye düşünmüş. Şirket kurulmamış. Biz
de bu konuda yasal bir hülle yaptık. Dört tane
bayana bu şirketi kurdurduk. >>> 3'TE

Ürünlerimiz

el yapımı

ÇEKAŞ’ta şeflik
yapan Gülten Bulut,
ürünlerinin makine
değmeden tamamen
el yapımı bir şekilde
üretildiğini belirterek,
15 kişi çalıştıklarını
söyledi. >> 3'TE

Yaralı leyleğe
şefkat eli!

Yozgat'ta bulunan
yaralı leyleğe şefkat
eli. >>> 5'TE

‘iKiNCi LiG
ÖZLEMiNi
BiTiRECEĞiZ!'
Yozgatspor 1959 FK Başkanı
Kazım Arslan, yeni sezon
hazırlıkları ile ilgili bir açıklama
yaptı. Arslan, taraftarın ikinci
lig özlemini bu sezon bitirmek
istediklerini dile getirdi. 8'DE

OPERASYON iDDiLARINA

BAŞKAN CEVAP VERDi
Yozgat’ın Çekerek İlçe Belediyesi’ne
polis operasyon düzenledi iddialarına
Çekerek Belediye Başkanı Eyyup
Çakır cevap verdi. Çekerek Belediye
Başkanlığından yapılan açıklamada şu
ifadelerde yer verdi; "Kamuoyunun Bilgisine
Bir süredir, ilçemizden başlayarak, dalga
dalga yayılan ‘Çekerek Belediyesine
polis operasyon düzenledi’
şeklindeki söylentiler üzerine,
belediyemiz olarak konuya açıklık
getirmek durumunda kalmış
bulunuyoruz. >>> 6'DA

Çekerek
Belediye
Başkanı
Eyyüp
Çakır

Almanya'da Örnek Yozgatlı
Mahalle
mahalle,
köy köy
gezeceğiz
İYİ Parti İl Başkanlığına
seçilen Metin Özışık,
Çamlık Gazetesine özel
açıklamalarda bulundu.
Özışık, seçim varmış
gibi mahalle mahalle,
köy köy gezeceklerini
söyledi. >>> 3'TE

Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı iş
kadınlarından Şair-Yazar Esma Arslan, basın
sektöründe de başarı ile görev yapan isim.
Almanya’da yaşayan hemşerimiz Esma
Arslan, gazetem.eu’ya yaptığı özel söyleşide
önemli mesajlar verdi, hayatı ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Arslan, Kurduğu
Edebiyat Atöyesi, yayınladığı 4 kitap,
Hamburg Uluslararası Hayvanları Koruma
ve Yaşatma Derneği Başkanlığı ve iş kadını
olarak sergilediği başarılı performansla
ünlendi. >>> 6. SAYFADA

Yozgat’ın Çekerek İlçesi Özel İdare
Müdürü Yaşar Doğruyol geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını kaybetti. Doğruyol’un vefat
haberini Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp
Çakır sosyal medya hesabından duyurdu.
Başkan Çakır taziye mesajı yayınladı.
Başkan Çakır yayınlamış olduğu taziye
mesajında şu ifadelere yer verdi. >> 7'DE

YAŞAR
DOĞRUYOL
VEFAT
ETTİ

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Serbest piyasa
ekonomisi cep yakmaya devam ediyor!
Virüsü bahane ettiler
Fiat artırdılar, Ramazan’ı bahane edip fiat
artırdılar. Dövizdeki
yükselişi bahane edip
ürünlerin Fiatını artırdılar. Sebze, meyve
ve market fiyatları üçe
beşe katlandı. Fahiş
fiyatlara dur diyen
olmadı!

Ekonomi iyiye gidiyor, bu fiyatlar geri
çekilir dedik, ülkede
sorun yok; bu fiyatları
asgariye indirler diye
düşündük bunların hiç
birisi olmadı. Sebze,
meyve ve market
ürünlerinin fiyatları
tavan yaptı, cüzdan
yakıyor, ama vicdanları nedense yumuşatmıyor.Az çalış, az
emek ver ama çok
para kazan! İnsanımızın ekonomi anlayışı
bu..
Ülkemizde insanımızın yüzde sekseni
asgari ücretle geçimini
sağlıyor. İşçi, emekli
ve günü birlik çalışan
asgari ücretlilerin oranı çok yüksek! Bunlar
nasıl geçinebiliyor diye
bir istatistik yapan var
mı? Bu ara marketleri,
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Ürün Fiatları Neden Durdurulamıyor?

manavları, mağazaları dolaşıp Fiat alan
var mı? Dolaşmanızı
öneriyorum. Fiyatlar
uçuk, hatta kaçık.
İnsaf merhamet, vicdan cebe girmiş! Kaça
aldın, kaça satıyorsun
diyen yok! Satıcının
vicdanına kalmış:
serbest piyasa düzeni
Ya?.. Adamların elinde
fiyat etiketi her gün
yeniliyorlar bu etiketleri!
Sahi sormak istiyorum kaçınız eve
meyve götürebiliyor?
Kaçınız evine ayda bir
kaç kilo et götürebiliyor? Marketlere girip
şöyle fiyatlara bakabiliyor musunuz?
Ben dolaştım sonuç
mu: “Sizde hiç vicdan
merhamet yok mu”
sözcüğü kaldı dilim-

de!.. İnsanlar almasın,
yemesin , kullanmasın
diye mi bu fiyatları
takıyorlar bu ürünlerin
üzerine?
Bugünler de altına
dövize de bir şeyler
olmaya başladı. Altın
rekor kırıyor, döviz
de durmak bilmiyor.
Devlet Babaya güveniyoruz: Ekonomimiz
sağlam gidiyor diyorlar! İnşallah diyelim.
Ama bu altına ve dövize ne oluyor da kuduruyor! Tam düğün
nişan mevsimi...Altın
durdurulamazsa düğün sahipleri perişan
olur. Bir de yastık altı
sevdamız var, temelli
kuduracak desenize?..
Ülkemiz üzerine oynanan oyunların da farkındayız bunu da bir
kenara yazın derim!

Ama gerçekten de
bu Fiat artışları normal değil, anormal.
Market fiyatları, sebze
meyve fiyatları ve
et fiyatları makul ve
mantıklı seviyede değil! Serbest piyasada
olsa soyguna seyirci
kalmak devlet babaya yakışmaz. Kontrol
ve denetim şart ve
zorunlu.. Yoksa bu;
soygun ekonomisine
dönüşmüş olacak.
Kontrol ve denetimsiz ekonomi olmaz,
olamaz!
Ev, arsa ve otomobil alımı rekor seviyede! Kredi çeken çekene, ama bi de bunun
geri ödemesi olacak!
O zaman ne olacak?
Serbest piyasa
demek vatandaşın
soyulması demek de-

ğildir her halde. Allah
göstermesin ülkemiz
bir de ekonomik krizle
karşı karşıya kalacak
olursa seyreyleyin
gümbürtüyü? Allah
göstermesin, Allah
göstermesin de...
Diyeceğimiz o ki:
devlet baba kontrolü
elinde tutmalı! Serbest piyasa da olsa,
ürünün kalitesini,
fiyatını, kar oranını
ayarlayıp düzenleme devlet babaya ait
olmalı.
Kontrolsüz denetimsiz bir ekonomi
olabilir mi? Özelleşmeyi desteklemiş
olsak da bazı önemli
kurum ve kuruluşlar
devletin elinde kalmaya devam etmeliydi,
bizim düşüncemiz bu
yöndedir. Mesela yerel

yönetimler bu konuda
aktif rol oynayabilirler!
Tarım Kredi kooperatifleri, şirketler ve
üretici birlikleri teşvik
edilip ekonomide aktif
rol almaları sağlanabilir?
Sözün özü şu: belirgin şekilde bir hayat
pahalılığı var! Bunun
nedenleri, amaçları ve
niçinleri araştırılmalı.
Bizim tesbitimiz şudur: Piyasaları sömüren üretici değil, aracı,
tefeci, faizci karaborsacılardır.
Tüketici mağdur,
vatandaş mağdur,
üretici- alın teri döken insanlar mağdur.
Halkımız tefeciye, faizcilere, aracıya,stokçulara ve karaborsacıya soydurulmasın!.
Sözün özü bu...

AYF'DEN ANLAMLI ZiYARET

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu (AYF) Başkanı Veysel Filiz ve bağlı derneklerin
başkanları AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti Yozgat İl
Başkanı Çelebi Dursun,
Polonya’nın Başkenti
Varşova’da düzenlenen
programda İngilizce olarak
yaptığı konuşmada Avrupa
ülkelerine insanlık dersi
vermişti.
Bu önemli organizasyona
ev sahipliği eden AYF
Başkanı Veysel Filiz,
Almanya Federasyonu
AYDER Başkanı Alper
Başkurt ve BadenWürttemberg Bölgesi
Başkanı Selahattin Köse,
Belçika Yozgatlılar Vakfı
Başkanı Mustafa Fidancı ve
AYDER’e bağlı olan Özler
Birlik Derneği temsilcileri
Dursun’u parti binasında
makamında ziyaret etti.

Avrupa'nın çorabı
Türkiye'den gidiyor
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil
fabrikası, Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamına yıllık 36 milyon
çift çorap ihraç ediyor.
Yozgat OSB’de çorap üretimi yapılan fabrikada kendi
markasının dışında dünyaca tanınmış markalar için de üretim
yapılıyor. Üretilen çorapların yüzde 85’ i Almanya, Fransa, İtalya,
Hollanda, Danimarka, İngiltere, Belçika ve İsviçre gibi Avrupa
Birliği ülkelerine ihraç ediliyor. Günde 100 bin, ayda 3 milyon,
yılda ise 36 milyon çift çorabın etiketinde Yozgat yazıyor. Fabrika
250 çalışanı ve yıllık 30 milyon TL’lik ihracat rakamı ile ülke
ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
İşletme ayrıca Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde arsa
tahsisi , SSK prim ödeme desteği, vergi indirim desteği, enerji
indirim desteği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile makine
teçhizat alımı, İŞKUR’dan eleman desteği ve devletin yatırımcı
müteşebbislere verdiği her destekten faydalanıyor.
Ülke ekonomisine yıllık 30 milyon TL’lik katkı yaptıklarını
söyleyen Firma Genel Müdürü Eyüp Çam, “İşletmemiz
uluslararası firmaların gösterdiği sertifikalara sahip kurumsal
bir firma. Yaklaşık 250 çalışanımız var, 250 çalışanımız ile yıllık
yaklaşık 36 milyon çift çorap yapıyoruz ve bunu dünya markalarına
veriyoruz. Avrupa Birliği’ne üye ülkelere gönderiyoruz. Almanya,
İngiltere, Fransa ve dünya markalarına üretim yapıyoruz. Günlük
100 bin, aylık 3 milyon yıllık 36 milyon çift çorap üretiyoruz. Yıllık
30 milyon TL’lik bir ihracat geliri elde ediyoruz. Ülke ekonomisine
bu şekilde katkıda bulunuyoruz” dedi.
Çalışanlar ise Yozgat’tan Avrupa’ya çorap üreterek
gönderdikleri için mutlu olduklarını söyledi. İHA

Samimi bir atmosferde
gerçekleşen ziyarette
Dursun, Avrupa’da Yozgat’ı
başarı ile temsil eden STK
başkanlarını, hemşerilerini
konuk etmekten mutluluk
duyduğunu dile getirdi.
Filiz, Dursun’un Fransa,

üyesi ülkelerde artan
Müslüman karşıtlığının
(İslamifobi) tehlikeli
safhalara geldiğini ve
Müslümanlara karşı
nefret suçları işlenmeye
başladığını başarı ile dile
getirdiğini hatırlattı.
Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT)’nın” suçları ve
incinebilir halklar konulu
konferansında Dursun’un
ülkesini başarı ile temsil
ettiğini dile getiren Filiz,
covid19 ile mücadele eden
dünyanın normalleşmeye
başlaması ile Yozgatlıların
Avrupa’da önemli
organizasyonların içerisinde
olacağını dile getirdi.
Eda DEMİREL

İngiltere, Almanya,
Danimarka, Belçika gibi
ülke temsilcilerinin katıldığı
Varşova’daki nefret suçları
ve incinebilir halklar
konulu konferansta yaptığı
konuşmada; son günlerde
Avrupa ve birçok AGİT

RAĞBET ARTTI

Müftülüklere nikah kıyma
yetkisinin verilmesinin ardından,
nikah işlerinde Çayıralan İlçe
müftülüğüne rağbet artmaya
başladı. Önceden resmi nikah
kıydıran vatandaşlarımız dini
usul gereği din görevlilerine
dini nikah kıydırıyordu.
Müftülüklere verilen yetkiyle
beraber iki nikah kıydırma
zahmeti de ortadan kalkmış
durumda. Müftülüklerimize
nikah kıyma yetkisi verilince
müftülerimiz hem dini gerekleri
yerine getiriyor, hem de resmi
nikahı kıyıp Evlenme Cüzdanını
veriyor. Böylece vatandaş, çift
nikah kıydırmaktan kurtuluyor.
Çayıralan İlçe Müftülüğe ait

Merkez Aşağı Camii'nin altında
“Müftülük Nikâh Salonu”nun
bulunması da ilçemiz için iyi
bir hizmet olarak görülüyor ve
İlçe halkımız tarafından büyük
ilgi görüyor. İlçe Müftüsü
Şaban Çakır, bu konuda
gazetemize şunları söyledi:
“Bugün üç nikah kıydık. Bugün
evlenen çiftlerimize mutluluklar
diliyorum, Allah'tan huzurlu
bir yuva kurmalarını niyaz
ediyorum. Müftülük olarak
vatandaşlarımıza her konuda
hizmet etmeye hazırız. Bizden
hizmet isteyen herkese hizmet
götürmek bizim görevimizdir,
bundan mutluluk duyuyoruz"
dedi. Haber Merkezi

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

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

Alış: 639,04
Satış: 652,07

DOLAR

Alış: 7,40
Satış: 7,55

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ

27/11
26/10
24/8
23/6

BENİM ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana
Cad. Rönasans Çarşı Binası
No:10/5

TEL: 212 29 00

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,69
Satış: 8,86

Çeyrek Altın

27//11

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:06 05:42 12:51 16:40 19:50 21:20

Üreten Eller Sahipsiz Kalmaz…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Üretmek zordur,
Hem kadın hem de
üretiyorsanız işiniz iki
kere zordur.
Daha önce de konuştuk ancak bugün
biraz daha derinlemesine, detayları ile
konuşalım istiyorum.
Çayıralanlı kadınlar
aslında Anadolu’nun
üreten,; vefakar, ce-

fakar ve bereket dolu
kadınları adına çok
kıymetli bir örnek.
Çayıralan Belediye
Başkanı Sayın Ömer
Codar’ın göreve gelir gelmez yaptığı en
önemli icraatlardan
bir tanesi.
Aslında ÇEKAŞ
yani Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi’nden icraat olarak
bahsetmek biraz haksızlık olur.
Hem bir başkanın
ortaya koyduğu iradeye, niyete hem de
o iradenin tesir noktasındaki kadınların
duruşuna haksızlık
olur, basit düşer icraat söylemi.

Çayıralan’da yaşamış, hayatının en
önemli zaman dilimini Çayıralan’ın
en önemli zaman
diliminde yaşamış
biri olarak ÇEKAŞ’ı
anlamak ve anlatmak
için diyeceklerim olduğunu bilmenizi istiyorum.
Aslında sadece
Çayıralan’ın değil,
göç hastalığına yakalanmış Anadolu
topraklarının genel
problemidir; üretene
ellerin, bereketli toprakların mahzunluğu
ve yalnızlığı.
Bu anlamda ÇEKAŞ, Çayıralan için
öylesine kıymetli ki…

Sadece Çayıralan
mı, üretimi unutmuş,
bir şekilde mahzun
kalmış topraklar adına da örnek, cesaret
kaynağı, bir arada
üretmenin timsali ve
dahi bayraktarlık yapıyor olmaları.
Başkan Codar’ın
ortaya koyduğu iradeye Çayıralan’ın
üreten kadınları sahip
çıkmış.
ÇEKAŞ, inanıyorum ki Türkiye’ye
örnek işler yapacak.
Hem kadınlarla
hem de yürüteceği
vizyon çalışmaları ile.
Cumhuriyet Köyü
Projesi, ÇEKAŞ’ın en
önemli projelerinden

bir tanesi.
Çayıralan’a yeni
bir vizyon, yeni bir
hareket, göçü ters
dalga ile ilçeye yansıtacak kıymetli bir
atılım olacak.
Bu anlamda Çayıralanlılar, özellikle
gurbette yaşayan
Çayıralanlılar bu projeye sahip çıkmalı.
Cumhuriyet Köyü’ne sahip çıkmak
Çayıralan’a sahip çıkmaktır.
Cumhuriyet Köyü’nü yaşatmak özlenen Çayıralan’a atılmış çok ciddi bir adım
demektir.
Cumhuriyet Köyü’nü yaşatmak Çayı-

ralan’ı yaşatmaktır.
14-15 bin nüfuslu,
bağları yeşil, kayısıları tatlı, üzümleri pekmez, tandırları ekmek
kokan, çarşısı pazarı,
sebze meyve hali
olan, gurbeti ilçesine
bağlı, daha zengin bir
Çayıralan.
Aslında Çayıralan
zengin insanların yaşadığı diyar.
Yine zengin, bağları, bahçeleri, havası,
suyu, ormanları, bereketli toprakları…
Ama zenginlik insanla mana kazanıyor.
İnsanın olmadığı
dünya fakir, ve inşallah Çayıralan ÇE-

KAŞ’la o zenginliği
yakaladı.
Çayıralan’ın üreten
ellerine, bereket timsali kadınlarına o toprağın suyunu içmiş,
ekmeğini yemiş kardeşlerinden selamlarımı gönderiyorum.
Ve son söz olarak,
Çayıralan’ı yine siz
bereket timsali ÇEKAŞ’lı kadınlar değiştireceksiniz.
Buna canı gönülden inanıyorum, ortaya koyduğu iradeden
dolayı Ömer Başkan’ı
da ayrıca tebrik ediyorum.
ÇEKAŞ inanırsa
Çayıralan’da her şey
olur!

MAHALLE MAHALLE,
KÖY KÖY GEZECEĞİZ

ULUSAL BiR
FiRMA OLACAK
Belediye Başkanı Ömer Codar ÇEKAŞ’ı anlattı

Seçim öncesi vaatlerinden biri olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi’ni
(ÇEKAŞ) hayata geçiren Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, şirketin
ulusal bir firma olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

İKİ TÜRLÜ FAALİYETİ VAR
“Şirketimizin iki türlü faaliyet
alanı var” diyen Codar, “Birisi ticari
diğeri idari alandır. İdari faaliyeti
belediyemize hizmet temini yapmak.
Belediyemiz şu anda ÇEKAŞ’tan
12 tane işçi aldı. ÇEKAŞ vasıtası ile
12 işçimiz asgari ücret artı sigorta
ile istihdam ediliyor. Sayın genel
Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun bizlere
bir talimatı vardır. Kesinlikle şirket
işçilerimizin maaşı 2 bin 500 lira
olacaktır diye. Biz de 2 bin 500 lira
üzerinden maaş veriyoruz. Ticari
anlamda da isminden de belli olduğu
gibi Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi,
kadınlarımızın yöresel ürünlerimizi
üretip işlediği ve bununla elde edilen
gelirle kadına yönelik istihdam
sağlayan bir şirket. Burada doğal
yetişen kuşburnu vardır, gileboru
var, nohut, pekmez, mercimek gibi
ürünleri işleyip üretiyoruz. PTT
kargo vasıtasıyla ülkenin her tarafına
gönderiyoruz” ifadelerine yer verdi.

HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTU
Codar, geçen yıl ÇEKAŞ ile faaliyete
başladıklarında ekonomik anlamda
hiçbir şeylerinin bulunmadığını
hatırlattı. Şirketin zamanla gelir elde
ettiğini, istihdama katkı sağladığını
kaydeden Codar, “Geçen sene buna
başladığımızda hiçbir şeyimiz yoktu.
Leğeni bile cebimizden alıyorduk. Bu
sene Allah yolumuzu açtı. ÇEKAŞ’ın
şuan tamamen kendisine ait bir bahçesi
var. Orada yöresel ürünleri ektik.
Kendimiz yetiştiriyoruz. Ayrıca bir
tarlamız var orada nohut yetiştiriyoruz.
ÇEKAŞ’ın iki türlü faaliyeti vardır iki
faaliyetini de çok güzel bir şekilde
yürütüyoruz” şeklinde konuştu.
CUMHURİYET KÖYÜ’NÜN
GÜVENCESİ
Cumhuriyet Köyü projesinin de
ÇEKAŞ güvencesinde olduğunu
hatırlatan Codar, “Daha önce de
bahsettiğim gibi Cumhuriyet Köyü’nün
de yüklenici firması ÇEKAŞ’tır. Kar
amacı gütmediğimizden dolayı
belediye güvencesinde belediye
bünyesinde yapacağız inşallah” dedi.
PAZARLAMADA SIKINTIMIZ YOK
ÇEKAŞ ile ilçenin ve Yozgat’ın
yöresel lezzetlerini isteyen herkese
ulaştırdıklarını anlatan Codar, “Telefon,
irtibat numaralarımız var sosyal medya
üzerinde de aktif bir sayfamız var.
Vatandaşın verdiği siparişi en kısa
sürede kendilerine ulaştırıyoruz.
Şirketimizi kurduğumuzda hiçbir
şeyimiz yoktu. Çayıralan belediyesinin
kullanılmayan bir sebze pazarı vardı

şuanda orayı ÇEKAŞ iş merkezi yaptık.
Önümüzdeki günlerde oraya bir cafe
açacağız. ÇEKAŞ’ın ulusal bir firma
olacağına inanıyoruz. Pazarlamamızda
hiçbir sıkıntı yok. Ankara, İstanbul İzmir
büyükşehir belediyeleri ile de irtibata
geçtik. Ürettiğimiz ürünleri buralarda
da semt pazarlarında toptan satma
imkanımız da var” ifadelerini kullandı.
TAMAMEN EL YAPIMI
ÇEKAŞ’ta şeflik yapan Gülten Bulut,
ürünlerinin makine değmeden
tamamen el yapımı bir şekilde
üretildiğini belirterek, “ Şuan
ÇEKAŞ’ta 15 tane kadın çalışıyor.
Ekmek yapımında, turşu bölümünde
olmak üzere. Diğer birimlerle beraber
yaklaşık 20-25 kişiye ulaştığımız
zamanlar da oluyor. Dağlardan
vatandaşlarımızın topladığı kuşburnunu
ellerimizle işleyerek marmelat
yapıyoruz. Madımak topluyoruz
kurutup dağıtıyoruz. Tamamen el
ürünü her şey. Erişte kesiyoruz,
pekmez yapıyoruz. Baklagillerimiz
var. Kendi el açması yufkalarımızı
yapıyoruz. Yüzde yüz doğal ürünler.
Kesinlikle makine üretimi yapmıyoruz.
Türkiye’nin her tarafında kargo ile
gönderiyoruz. Sosyal medyada sıklıkla
paylaşıyoruz. Kargo ile istenilen her
türlü ürünü gönderiyoruz. Bu sene
ÇEKAŞ tarlamızda kendi ürünlerimizi,
baklagillerimizi, pezik turşumuzu
yapıyoruz. Yöresel lezzetlerimizi
isteyen herkese gönderiyoruz”
şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

İYİ Parti İl Başkanlığına seçilen Metin Özışık, Çamlık
Gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Özışık, seçim varmış gibi
mahalle mahalle, köy köy gezeceklerini söyledi.
Özışık, “10 Kasım 2017 yılında kurucu il başkanlığını almıştım.
İlk kongremizi 11 Mart 2018 yılında yaptık. İlk kongremizi
de büyük sinemada gerçekleştirmiştik. Partinin kurulması,
teşkilatlanması Yozgat biliyorsunuz türkiye’nin büyük yüz ölçümlü
illerinden birisi. Bir il başkanı Yozgat’tan çıkıp bütün ilçeleri tek
seferde bir günde dolaşmanın imkanı yok. 3 tane rota çizerek 3
günde dolaşabiliyorsunuz. 14 ilçede teşkilatlandık. Toplamda
22 beldemiz, 600’den fazla köyümüz var. Partinin tam olarak her
tarafta teşkilatlanmasını aslında bir çınar ağacı olarak düşünelim.
Çınar ağacı dikiyoruz. Zaman içerisinde ağaç büyüyor. Yeni dallar,
yeni kollar oluşuyor.
İkinci olağan kongremizi yaptık. Kongrede gördüğümüz şu
ki, delegeyi, delegenin geldiği yerleri, ilçeleri, köyleri, beldeleri
gördükçe ağacımızın, çınarımızın çok daha büyüdüğünü
gözlemliyorum. Çok uzak noktalardan gelindi. Akdağmadeni,
Aydıncık, Kazankaya, Yenifakılı’dan gelenler oldu. Onlarla bir
arada olmak, aynı havayı ve heyecanı duymak hepsinin gözlerinde
partinin büyüdüğüne dahil mutluluğu görmek sevindirici. Dün
rakipli bir kongre yaptık. Partinin iki adaylı bir kongre yapması
çok güzel bir şey. Çünkü bu demokrasinin gereği. Önümüzdeki
günlerde diğer partilerde kongre yapacaklar. Eğer her hangi bir
kongrede aday yoksa o partide demokrasiden çok bahsedilemez.
Adayımızla da seçimden sonra ben sen kazandın diye bir
şey yok. O kongrede partinin toyudur. O partinin düğünü ve
şölenidir. Bütün iyi partililer kazandı. Biz beraber çıktık sahneye
kucaklaştık. Bana başarılar diledi. Ben kongre sürecinde
çalışmaları için verdiği emek için teşekkür ettim. Bir kongreyi
daha gerçekleştirdik. Şunu gördüm ki iyi parti üçüncü olağan
kongresini iktidar partisi olarak yapacak. Gidişat böyle. Bunu
artık siyasi söylem olarak algılayabilirsiniz. Dün kongrede Delege
olmayan partililer vardı. Oyu olmayan insanlar vardı. Bu çok
güzel bir şey ve mutlu oldum. Önümüzdeki 3 olağan kongremizi
çok daha büyük olacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte
dediğim gibi ağaç örneğindeki gibi her sene yeni kollar, dallar
ekliyoruz diye. Biz ilk kongrede ilçelerdeki teşkilatlanmayı
bitirmiştik. Sonra arkadan hızlı şekilde iyi partiye çok daha
büyümeden 1 Nisan 2017 yılında en büyük genel kongreyi yaptı.
O her halde Türk siyasi hayatının en büyük genel kurullarından
biriydi. 1 Nisan 2017 bence mevcut iktidarı korkuttu. Haziran 2017
erken seçim yapılmasının sebebi İyi partinin kongresiydi. Bu bizi
hazırlıksız yakalamak içindi. Biz ilçe teşkilatlarımızı tamamlamıştık
ama belde, köy, mahalle teşkilatlarında tam teşkilatlanmadan
seçime girmiştik. Mahalli seçimlerde aynı şekilde bütün
mahallelere köylere nüfus edemeden girmiştik. Geçtiğimiz
süreçte o konularda da çalışma oldu ama hala eksiğimiz var. Artık
biz hızlı bir şekilde her mahallede aslında birer temsilcilerimiz
var ama biz o temsilcilerimizi yönetim kurulu şeklinde yani
her mahalleden, her köyde bir yönetim kurulu şeklinde
tamamlayacağız. Yozgat’ta bundan sonra iktidar partisi gidişatta
endişe duyar veya iyi partiye bir Haziran’da ki gibi bir gol atayım,
seçime gideyim derse ki bundan sonra yapacağı her hareket
aslında kendisine gol atmak olacak. Herkese buradan iyi partili bir
başkan olarak çok rahatlıkla söylüyorum. Biz önümüzdeki süreçte
sanki her an seçim varmış gibi Yozgat’ta köy köy, mahalle mahalle
üye sayımızı, temsilci sayımızı, partiye gönül duyan insanlarla
temasımızı yeni üye kazanımızı hızlandıracağız. Yani büyüyeceğiz.
Hedefimiz sürekli büyümek. İyi partinin Yozgat’ta sloganı şöyle
olacak. İyi partinin bugünü dünden yarını bugünden ileride
olacak” dedi. Kadir GÖRGÜLÜ
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“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” Kitabının Yayınına Katkım Nasıl Oldu?- 1

KENAN
EROĞLU
Dolayısı ile karşılıklı
kontrol işini yapabilmem için 2-3 ayrı kaynaktan kitaba bakmam
ve de ayrıca bazı kelimeler için de kapsamlı
bir sözlük kullanmam
gerekiyordu.
Evde bulunan eski
bir masaüstü bilgisayarı
da kullanarak Osmanlıca metni o bilgisayardan, düzelteceğim
metni de dizüstü bilgisayardan karşılaştırmalı
olarak düzeltmeye başladığımda gördüm ki
Ziya Gökalp tarafından
1900’lerde kullanılan
pek çok kelime bu gün
kullanılmıyor.
Pek çok özel ismin
Osmanlıca yazılışının
günümüz alfabesine
aktarımı da bende tereddütlere sebep oldu.

Peki, ne yapmalıydım?
İyi ki Tercüman Gazetesi tarafından “kültür
hizmeti” olarak basılan
ve Şemsettin Sami tarafından 22 Ocak 1900
yılında tamamlanmış
olan “Kamus-ı Türki”
(Temel Türkçe Sözlük)
kitaplığımın baş köşesinde bekliyordu. Sözlüğü de yanıma açtım,
takıldığım kelimelere
oradan bakıyordum.
Fakat bu kez de 1900
yılında yazımı tamamlanan “Kamus-ı Türki” de
günümüzde kullanılan
bazı kelimelerin olmaması beni yine sıkıntıya
sokuyordu. Bu kez de
İstanbul’da faaliyet
gösteren “Kubbealtı
Cemiyeti” tarafından
çıkartılan Türkiye’nin en
kapsamlı lügati olarak
kabul edilen “Kubbealtı Lügati” sayfasını da
bilgisayarda açtım. Bu
şekilde bir nevi çeviri
olan yaptığım işin tam
olup olmadığından yine
de emin olamadım.
Peki, başka ne yapabilirim diye düşünürken, “Ülkü-Yaz” (Ülkücü
Yazarlar Derneği) arşivinde bulunan Ziya

Gökalp’a ait kitapları
da bilgisayara indirdim.
Ülkü-Yaz’da olmayan
Gökalp kitaplarını Kültür
Bakanlığı baskılarından
da kontrol etmeye başladım.
Biraz çetrefilli bir yol
imiş gibi görünüyor olsa
da, yapılması gereken
bir iş ve okunması ve
günümüz Türkçesi’ne
aktarılmış olan metinin
hatasız bir baskısı için
son okumaları yapmam
gerekiyordu.  
Bu kez Akçağ Yayınlarından çıkan, Osman
Karatay tarafından
hazırlanıp 2010 yılında
basılan kitabı da karşılaştırmalar için faydalandım.
Serinin ikinci kitabı
olarak “Türkleşmek,
İslamlaşmak, Muasırlaşmak” kitabını hem
Osmanlıcasından hem
Kitapyurdu tarafından
daha önce hazırlanan
ama kontrolü istenen
metinden, hem de bilgisayarda ve elimde olan
metinlerden hece hece,
kelime kelime karşılaştırarak son okumasını
yaptım. Bulduğum
hataları, metin üzerin-

de parantez içinde ve
kırmızı renkli yazı ile
göstererek bir dosya
haline getirdim. 20-25
gün süren “Türkleşmek
İslamlaşmak Muasırlaşmak” ın son okumasının
ardından diğer kitapları da (Türkçülüğün
Esaslarını daha önceki
yazımda belirtmiştim,
Türk Töresi ve Altın
Işık) yine ortalama 2025 er günlük süreçlerde
gözden geçirdim.
İlk bakışta çok zor
gibi görünen bir durumla karşı karşıya
kalmıştım. Fakat Ziya
Gökalp ve onun 1900’lü
yıllarda yazdığı kitapların (“Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak”
kitabı 1918’de, “Türkçülüğün Esasları”, “Türk
Töresi” ve “Altın Işık”
kitapları 1923 1923
tarihinde ilk baskılarını
yapmıştı.) asıllarından
okumak bana bütün
zorlukları kolaylaştırdı,
yorgunluklarımı unutturdu.
Yaptığım bu “son
okumalar” sırasında
mübalağasız söylüyorum her kitabı 3-4 kez
tekrarlayarak, yeniden

bakarak, bir önceki
satırla ilgisini kurarak
ve büyük bir titizlikle,
okudum. “Türkçülüğün
Esasları”, “Türkleşmek
İslamlaşmak Muasırlaşmak” ve “Türk Töresi”
kitaplarını ilk gençlik
yıllarımda zaten okumuştum; bilgilerimi
de tazelemiş oldum.
Adeta, Gökalp’ı yeniden
keşfettim. Bu açıdan da
ayrıca mutlu olduğumu
belirtmek isterim.
Son okumalarını
yaptığım kitapları, yayınevine ilettikten sonra basımı için bir süre
beklemem gerekiyordu.
Epeyce bir süre geçtikten sonra Kitapyurdu’ndan beklediğim telefon
geldi ve son okumalarını yaptığım dört kitabın
basımının yapıldığı haberini aldım. Bu sevinçli
haberi sizlerle hemen
paylaşmak istedim ama
ne yazık ki kitaplar
elimde yoktu. Kitapların
elime geçmesini beklemeliydim. Nihayet 24
Haziran 2020 tarihinde
ilk olarak basımı yapılan
“Türkçülüğün Esasları”
ve “Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak”

kitapları elime ulaştı. 25
Haziran 2020 tarihinde önce “Türkleşmek
İslamlaşmak Muasırlaşmak” kitabının künyesini sosyal medyada
kıvançla paylaştım.
İkinci olarak basılan
kitap olan, “Türkçülüğün Esasları”nı ise
ertesi gün paylaştım.
Bu paylaşımlarımdan
dolayı beğenilerin benden esirgemeyen tüm
arkadaşlarıma ayrı ayrı
teşekkür ederim. Diğer
iki kitap olan “Altın Işık”
ve “Türk Töresi” kitapları da elime ulaştığında
siz kadirşinas dostlarımla paylaşmayı düşünüyorum.
Yukarıda da belirttim bir defa daha
belirtmeme müsaade
ediniz. Türk tefekkür
hayatımızın ufkunda
bir güneş gibi parlayan
ve parlamaya devam
edecek olan büyük mütefekkirimiz Ziya Gökalp’in kitaplarını kelime
kelime, satır satır okuyarak, üzerinde düşünerek “son okuma”larını
yapmış olmam benim
için mutlulukların belki
de en büyüğüdür. Ziya

Gökalp kitaplarının çok
uygun fiyatlarla günümüz Türkçesinde
yayınına katkıda bulunmaktan dolayı, ayrıca
kıvanç duyduğumu
belirtmek isterim. Bu
açıdan kendimi şanslı
sayıyorum. Kim bilebilirdi ki, vefatından neredeyse 100 sene sonra
büyük mütefekkirimiz,
Ziya Gökalp’in ölümsüz
ismi ile Kenan Eroğlu
adı bir kitabın künyesinde bir araya gelecek. Demek ki olacak
ve gelecekmiş. Yüce
Yaradanımızın takdiri
demek ki böyleymiş.
Son olarak bu vesile
ile “Kitapyurdu-Karbon
Kitaplar” yetkilileri ile
bu kutlu işe vesile olan
Dr. Hayati Bice dostuma çok teşekkür ederim.
“Kitapyurdu-Karbon
Kitaplar” sayfasından
çok uygun fiyatlarla
alınabilecek bu eserleri
almalı, okumalı-okutmalıyız; olabildiği kadar
çok sayıda Türk gencini
bu yaz tatilinde Gökalp
ile tanıştırmalı, bizler de
bilgilerimizi tazelemeliyiz.

Oktay'a sevgi seli
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta
bulunan Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta
meydana gelen patlamanın ardından
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Beyrut’ta Türk vatandaşlarının yaşadığı
mahalleyi ziyaret etti.
Oktay ve Çavuşoğlu başkentte
Türk vatandaşlarının yoğunlukta
olduğu mahalleyi ziyaret etti. Mahalle
girişinde çiçeklerle ve Türk bayrakları
ile karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu
açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay mahalle ziyareti sırasında yaptığı
açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin
sizlere geçmiş olsun ve baş sağlığı
dileklerini iletmek için buradayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en kalbi
selamlarını tüm Lübnanlılara iletiyoruz.
Çocuğundan gencine ve yaşlısına
tüm Lübnanlıların tekrardan başı sağ
olsun, geçmiş olsun.
Bizler sizi çok seviyoruz. Lübnan’ı
seviyoruz, Lübnanlıları seviyoruz.
Buradaki patlama bizi en az sizin kadar
derinden etkiledi.
Derinden yaraladı, yaralarınızı
sarmak üzere buradayız. İlk andan
itibaren Türkiye olarak yanınızdayız
arama-kurtarma ekiplerimizle, gıda
yardımlarımızla, doktorlarımızla, her
türlü desteğimizle ve hastanelerimizle
yanınızdayız.
Bundan sonrada bu yaralar sarılana
kadar yanınızda olmaya devam
edeceğiz. Sizlerden bir isteğimiz var.

Birlik olun, beraber olun, güçlü olun,
dayanışma içerisinde olun bir beraber
olduğunuz sürece daha güçlü bir
Lübnan'la geleceğe yürüyeceksiniz.
Bizde sizinle birlikte sonuna kadar
birlikte yürüyeceğiz.
Biz kardeşiz, biz biriz, biz
beraberiz, biz bir aileyiz, bir ailenin
uzuvları gibiyiz.
Hiç kimse ama hiç kimse bu
uzuvlardan herhangi birini diğerinden
ayıramaz.
Bizi de birbirimizden hiç
kimse ayıramayacak. Hem
güzel günlerimizde hem sıkıntılı
günlerimizde bugün olduğu gibi her
zaman bir ve beraber olacağız inşallah.
Bu yaralar sarıldıktan sonrada yine
bir ve beraber olacağız yine sizinle

birlikte olacağız. Lübnan da olacağız sizlerde Türkiye’de
olacaksınız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek.
Siz ne kadar iyi olursanız bizlerde o kadar iyi olacağız.
Bakın şu güzelliği Türkiye ve Lübnan bayrakları
yan yana bir ve beraber dayanışma içerisinde birlikte
dalgalanıyor.
Biz birlikte güzeliz, birlikte daha güçlüyüz ve birlikte
çok daha güçlü olacağız inşallah çok daha iyi günlerde
bir ve beraber olmak ümidi ile hepinizi yürekten
selamlıyorum.
Bir kez daha Cumhurbaşkanımızın ve Türk milletinin
selamlarını geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini
iletiyorum.
Sağ olun var olun Allah’a emanet olun” dedi. İHA

Nüfus Cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüdür. Hazal YEŞİLKAYA

5

GÜNCEL

11 AĞUSTOS 2020 SALI

“Dedikodu yapanın şahitliği kabul edilmez”

HÜSEYİN
KOÇ
“Dedikodu yapanın
sözü kabul edilmez,
reddedilir.
Dedikoduyu kabul
etmek, dedikodudan
daha kötüdür.”
Hasan Necmeddîn
Efendi Osmanlı âlim-

lerindendir. Rumeli
beldelerinden Alacahisar’da doğdu.
1019 (m. 1610)’da
İstanbul’da vefât
etti. Bir sohbetinde
buyurdu ki:
Dedikodu yapanın
sözü kabul edilmez,
reddedilir. Dedikoduyu kabul etmek,
dedikodudan daha
kötüdür.
Çünkü dedikodu;
günaha yol göstermek, onu kabul, yani
onu dinlemek ise,
izin vermek, onu tasdik etmektir.
Bir şeye delâlet
eden ile, onu kabul-

lenip, hükmeden bir
değildir.
O hâlde dedikodu
yapanın azâbı, sâdece dedikodusudur.
Eğer doğru ise,
ayıplamasında, bir
kimsenin gizli bir şeyini ortaya dökmek,
hürmetini gidermek,
namusuyla oynamak
vardır.
Yalan ise, Allahü
teâlâya karşı gelmek,
yalan ve iftira söz
ile şeytana uymak
vardır.
Sana bir kimse
gelip, filân kimse,
senin hakkında şöyle
şöyle dedi, senin

Yeterlilik belgenizi alın!

Emlakçılar Derneği Başkanı Asım Çelikel, emlakçıların
işlerini devam etmesin için 31 Ağustos tarihine kadar yeterlilik
belgelerinin alması gerektiğini söyledi.
Çelikel, “Yozgat’ta gayrimenkul alım satımları şu durumda
faizlerin yükselmesiyle birlikte biraz daha sakinleşti. 2 ay
öncesine kadar baya bir yoğunluk vardı. Şuanda faizlerin
yükselmesiyle alım satımlarımız sakinleşti ve durmuş vaziyette”
dedi.
SON TARİH 31 AĞUSTOS
Emlakçılar Derneği Başkanı Asım Çelikel, “Bizlere üye
olsun olmasın emlakçılık yapan arkadaşlarımız 31 Ağustos
tarihi itibari ile yeterlilik belgesi almak zorunda. Almayan
arkadaşlarımızı 31 Ağustos tarihinden sonra denetlemelere
çıkacağız. Kapatmaya kadar gidilecek. Ayrıca ceza işlemi
de uygulanacaktır. Buradan tüm Yozgat’ta emlakçılık yapan
arkadaşlarımızın bilgilerinin olmasını istiyorum” dedi.
TEKRAR UZATILMAYACAK
Daha önce yetki belge alma süresinin uzatıldığını
belirten Çelikel, “şuanda herhangi bir genelge ve talimat
gelmedi. Ticaret Sanayi Müdürlüğü’nden öğrendiğimiz
kadarıyla 31 Ağustos tarihi itibari ile uzatma olmayacak.
Uzatılacağını zannetmiyorum. Bundan önceki dönemde
uzatılmasının sebebi arkadaşlarımızın mağdur olmamaları
için dilekçeler yazmıştık. 31 Ağustos tarihine kadar yeterlilik
belgesi almayan arkadaşlarımız için para ve kapatma cezası
uygulanacak. Böylece korsan emlakçılığa son diyeceğiz.
Emlakçılık ile hiç alakası olmayan kişiler bu iş ile geçimini
sağlayan arkadaşlarımıza zarar vermektedirler. Odamıza
ve derneğimize de zarar vermektedirler. Bunlarla alakalı da
yakın takip yapacağız. Yetki belgesi olmayan kişilere karşı
denetimler yaparak kanunlar çerçevesinde işlemler yapacağız.
Emlakçılık sektöründe yeni bir sayfa açacağız” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

için şöyle şöyle yaptı
dese, bu durumda
şu altı şeyi yapman
senin üzerine vacip
olur:
1- Tasdik etmemelisin, yani söz
getiren kimsenin
sözlerinin doğruluğuna inanmamalısın.
Çünkü nemmam,
yani dedikodu yapanın şahitliği, İslâmda
merdûddur. Yani şahitliği kabul edilmez.
Allahü teâlâ, Hucurât sûresi 6. âyetinde meâlen; “Ey
îmân edenler, eğer
size bir fâsık, bir
haber getirse, onu

araştırın, (doğruluğunu anlayıncaya
kadar tahkîk edin).
Değilse, bilmeyerek
bir kavme sataşırsınız da, yaptığınıza
pişman olursunuz”
buyuruyor.
2- Dedikodu yapanı menetmelisin.
Çünkü dedikodu yapmak münkerdir. Kötü
iştir. Münkerden
nehy ise vaciptir. Allahü teâlâ, Âl-i İmrân
sûresi 110. âyetinde
meâlen; “Ey Muhammed aleyhisselâmın
ümmeti! Siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı bir

ümmetsiniz, iyiliği
emreder, fenâlıktan
alıkorsunuz ve Allaha
îmânınızda devam
edersiniz!” buyuruyor.
3- Dedikodu edene, söz taşıyana,
getirip götürene,
Allah için kızmalısın. Çünkü o âsîdir,
günahkârdır, fâsıktır.
Günahkâra buğz ise,
vaciptir.
4- Yanında olmayan din kardeşine
dedikodu yapanın
sözü ile, sû-i zan
etmemelisin. Çünkü
Müslümana sû-i zan
haramdır. Haramdan

sakınmak ise elbette
lâzımdır.
5- Dedikodu yapanın sözüne bakıp,
tecessüs etmemeli,
araştırmamalısın.
Çünkü Allahü teâlâ
tecessüsü nehyediyor ve Hucurât
sûresi 12. âyetinde
meâlen; “Ey müminler! Zannın çoğundan
sakınınız. Çünkü, zan
etmenin bazısı günah
olur. Birbirinizin kusurunu araştırmayın”
buyuruyor.
6- Bu dedikoducunun yaptığını, beğenmediğin şeyi sen
yapmamalısın.

MALiYETLER ESNAFIN
BELiNi BÜKÜYOR
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 52 yaşındaki
Oktay Usta Unlu Mamulleri sahibi Oktay Ekinci oldu.

Çıraklık ile birlikte 42 yıldır unlu mamuller üzerine
hizmet veren Oktay Ekinci’ye mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
11 YILDIR YOZGAT’TAYIM
Oktay Usta Unlu Mamulleri sahibi Oktay Ekinci, “aslen
Kayseriliyim. 11 yıldır da Yozgat’ta hizmet veriyorum”
dedi.

Ekinci, “ben bu mesleğe 8 yaşından itibaren dayımın
yanında başladım. Ondan sonra çeşitli vilayetlerde
çalışarak gerek sanatları gerekse ürün kalitelerini daha
iyi yapmak için çalıştım. Her ilden bir örnek aldım ve o
örnekleri de şuanda değerlendiriyorum” dedi.
HAYALİM ASKER OLMAKTI
Hayalimde asker olmak vardı diyen Oktay Usta Unlu
Mamulleri sahibi Oktay Ekinci, “Ama o zamanki şartlarda
esnaf oldum. Ve halende esnaflığa devam ediyorum”
dedi.
ESNAFLIK ZORLAŞTI
Ekinci, “Dünden bugüne esnaflık hayalinde çok
şeyler değişti. Şuandaki artan maliyetler hiçbir esnafın
kaldırabileceği yükler değil. Şuanda yapacağın iş asgari
ücretli de olsa başka bir yerde çalışmaktır. Maliyetler ve
girdiler bütün esnafın belini kırıyor. Ama yapacak bir şey
yok” dedi.
AHİLİK AZ VAR
Ekinci, “Ahilik bana göre birlik ve beraberliktir.
Yozgat’ta ahilik geleneği az var diye biliyorum. Ahilik
beraber dayanışma içerisinde yaşamaktır” dedi.
Yeni işyeri kuracaklara tavsiyelerde bulunan Oktay
Usta Unlu Mamulleri sahibi Oktay Ekinci, “şu ortamda ve
sistemde hiç bir gence işyeri kurmasını tavsiye etmem.
Çünkü kendi mesleği değilse, kendi branşı değilse
babasının istediği kadar parası olsun çabuk batırır” diye
konuştu.

Yaralı leyleğe şefkat eli!
Yozgat'ın Kadışehri
İlçesinde, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri
tarafından bir yaralı leylek
bulundu.
Kanadından yaralana ve
uçamayan Leylek, Tarım
ve Orman Bakanlığı Doğa
Korumua Milli Parklar 9.
Bölge Müdürlüğüne bağlı

Sorgun Doğa Korumu
ve Milli Parklar Şefliğine
teslim edildi.
Yarlaı leyleği teslim
alan Şef Metin Yıkılmaz,
"Yozgat
Tarım ve Orman
Bakanligi 9'uncu Bölge
Müdürlüğü Yozgat Şube
Müdürlüğü Sorgun

Doğa Koruma ve Milli
Parklar Şefliği olarak
Kadışehri İlçe Jandarma
Komutanlığına ekiplerince
arazide yaralı bulunan
Leylek tedavisi yapılmak
üzere teslim alındı. Emeği
geçen herkese teşekkür
ederiz" diye konuştu.
Murat KARATEKİN

GÜNCEL
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OPERASYON iDDiLARINA

BAŞKAN CEVAP VERDi

Yozgat’ın Çekerek İlçe Belediyesi’ne
polis operasyon düzenledi iddialarına
Çekerek Belediye Başkanı Eyyup Çakır
cevap verdi.
Çekerek Belediye Başkanlığından
yapılan açıklamada şu ifadelerde yer
verdi;
Kamuoyunun Bilgisine Bir süredir,
ilçemizden başlayarak, dalga dalga
yayılan ‘Çekerek Belediyesine polis
operasyon düzenledi’ şeklindeki
söylentiler üzerine, belediyemiz olarak
konuya açıklık getirmek durumunda
kalmış bulunuyoruz.
Şöyle ki; Gelen ihbarlar üzerine
Çekerek Cumhuriyet Savcılığı’nın
talimatı doğrultusunda, Çekerek
Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler
Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki özel
bir işyerine operasyon düzenlemiştir.
Gerçekleştirilen bu operasyonda, daha

önceki belediyemiz yönetimi tarafından
satın alınan ve belediyemiz depolarında
bulunması gereken yaklaşık 40 bin lira
tutarındaki kamu malı, operasyon yapılan
depolarda bulunmuştur. Gelen ihbarlar
doğrultusunda, Savcılık tarafından
soruşturma açılmış olup, envanter
kayıtlarımızda ki kamu malları 8 Mart
2019 tarihinde satın alınmış ancak
depolarımızda bulunamamıştır.
Yapılan araştırmalar neticesinde
Küçük Sanayi Sitesi’nde ki
özel bir işyerinde saklanan
envanterlerle ilgili olarak
Savcılık soruşturması
devam etmektedir.
Belediyemizce de idari
soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine
saygıyla sunulur.”
Tarık YILMAZ

Çekerek
Belediye
Başkanı
Eyyüp
Çakır
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KAYBOLAN ÇOCUĞU
JANDARMA BULDU

Çayıralan ilçesinde sabah
saatlerinde kayıp olduğu
bildirilen çocuk jandarma
tarafından bulunarak ilesine
teslim edildi. Yozgat’ın
Çayıralan İlçesi’ne bağlı Aşağı
Tekke Köyü’den 6 yaşında

Y.K.’dan haber alamayan anne
babası durumu Jandarma
ekiplerine bildirdi. Ekiplerin
özverili çalışması sonunda
bulunan minik çocuk babasına
teslim edildi, tüm köylü rahat
bir nefes aldı. IHA

Almanya'da Örnek Yozgatlı

Yozgat’ın yetiştirdiği
başarılı iş kadınlarından
Şair-Yazar Esma Arslan,
basın sektöründe de
başarı ile görev yapan
isim. Almanya’da yaşayan
hemşerimiz Esma Arslan,
gazetem.eu’ya yaptığı
özel söyleşide önemli
mesajlar verdi, hayatı
ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Kurduğu
Edebiyat Atöyesi,
yayınladığı 4 kitap,
Hamburg Uluslararası

Hayvanları Koruma
ve Yaşatma Derneği
Başkanlığı ve iş kadını
olarak sergilediği başarılı
performansla ünlenen
Esma Arslan, şimdi de
“Almanyalilar.com”
internet haber sitesiyle
medyaya adım atışınının
nedenlerini “Gazetem.
eu“ya verdiği röportajda
açıkladı. Geçtiğimiz
yıllarda, yukarıda
belirrtiğimiz yorucu
konulara ek olarak

Hamburg Türk Basın
Birliği ve Galatasaray
Hamburg Derneği’nde
Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yaptığı
dönemde kendisiyle
bir söyleşi yaptığımız
Esma Arslan, “Bu kadar
meşguliyet arasında
nasıl vakit bulup kitap
da yazabiliyorsunuz?”
sorumuza karşı, “Ben
yazdıkça yaşarım”
demişti.
Haber Merkezi

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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Anılarla Mazideki Yozgat-25

İSMAİL
CENAN
1960’lı yıllarda Yozgat sakin, sessiz bir
şehirdi. Hiç gürültü,
insan ve araba kalabalığı yoktu. Binalar 2-3 kattan fazla
değildi. Daha evvelki
yazımda da belirttiğim
gibi Büyük Camii’nin
üzerindeki Emniyet
Karakolu yoktu. Onun
olduğu yerden kam-

yonlar Topaç, Musabeyli, Hasancı ve
diğer köylere yolcu
taşırlardı. Halk arasında kamyonların olduğu yere kavağın ora
denirdi. Bu köylere üç
tane eski kamyon sıra
ile yolcu taşırlardı.
Öğleden sonra köye
giderler orda kalırlar.
Sabah erken vakitte
Yozgat’a gelirlerdi.
Bunlardan kırmızı
renkli 1952 model
kamyon babam Sıddık
Cenan’ındı. Mavi 1952
model Austin kamyon
tabucunun Muzaffer Güven’indi. 1945
model Dodge kamyon
Kölemenin Mehmet
Günaydın’ındı. Onu da

kambur Şakir Amca
sürerdi. Hepsi de rahmetli oldu. O zaman
yolcular hep kamyonlar üstünde köylere
giderdi.
Sabah erken saatlerde babamın arabasının geliş yerinde
babamı beklerdim. Ta
uzaklardan babamın
geldiği belli olurdu.
Şekerpınar Mahallesinin üst kısmında
bağlar vardı. Burası
virajlı olarak arabalar
buradan döne döne
aşağıya inerdi. Emniyet Karakolunun
olduğu yerden bakınca
buralar belli olurdu.
Alacalıoğlu İlkokulu o zamanlar ahşap

2 katlı bir bina idi.
Benim sınıfım okulun
üst kısmında batı yönündeydi. Pencereden
baktığımda babamın
arabasının ta bağların virajlarından döne
döne geldiğini gittiğini
görürdüm. Çok sevinirdim. Babam 1970
yılında aramızdan ayrıldı tam 50 yıl oldu.
Babam köyden erken geldiğinde bizleri
kamyonuyla Çamlığa
çıkarırdı. O zamanlar
Çamlık çok tenha idi
ya 3 ev ya da 5 ev ancak olurdu. Tertemiz
havası olurdu. Rüzgârın çam ağaçlarına vuran seslerini dinlerdik.
O zamanlar oturaklar

yoktu. Yerlere kilim,
battaniye sererdik.
Yemek pişirmek için
ocak yakardık. Ocak
yakmak için de kozalak toplardık. Kamyonun urganından
salıncak yapar sallanırdık. Çok güzel vakit
geçirirdik.
Bazen de babam işten geldiğinde yürüyerek bağların üstündeki
yerlere gelir buralarda piknik yapardık.
Yüksekten Yozgat çok
güzel görünürdü. Büyük binalar yoktu. Her
taraf açıktı. Bira fabrikasının iki kulesi de
çok uzaktan belli olurdu. En üst kısmında
iki kulenin birleşme-

sine yarayan bir geçiş
yolu vardı. Fabrika
mesaiye başlayacak
zaman çok güzel bir
ses çıkarırdı. Paydos
olacağı zaman da aynı
şekilde ta uzaklardan
duyulan siren sesi
duyulurdu. Burda bine
yakın işçi çalışırdı.
Yüzlerce kamyon burdan Türkiye’nin birçok
yerlerine Altınbaşak
birası taşırdı. Bu fabrikanın yıkılması çok
insanı ekmeğinden
etti. Yozgat’ta 6 ncı
Piyade Alayı da gurur
kaynağımızdı. O da
Manisa’ya nakledildi.
Yozgat çok şeylerini
kaybetti.
Bugünkü anla-

tacaklarım bundan
ibaret olup haftaya buluşmak üzere
yazımı Abdürrahim
Karakoç’un dizileriyle
bitiriyorum. Hepinize
selamlar saygılar…
Gölgesinde otur
amma
Yaprak senden incinmesin
Temizlen de gir
mezara
Toprak senden incinmesin
Yollar uzun yollar
ince
Yol kısalır aşk gelince
Yat kurban ol İsmail’ce
Bıçak senden incinmesin.

GENÇ VİZYONDA BOZOK'U ANLATTI
Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Ülke Tv’de yayınlanan
“Genç Vizyon” programına
konuk oldu.
Eğitimci yazar Süleyman
Beledioğlu ve İletişim Uzmanı
İsmail Yolcu’nun hazırladığı,
‘Genç Vizyon’ programında
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ
aday öğrencilere seslenerek
üniversite tercih süreci ve
Yozgat Bozok Üniversitesi
hakkında bilgiler verdi.
Üniversite tercih sürecinde
yaşanan kaygı ve stresi en
aza indirgemek ve gençlerin
istedikleri hedefe ulaşması için

YAŞAR
DOĞRUYOL
VEFAT
ETTİ
Yozgat’ın Çekerek
İlçesi Özel İdare Müdürü
Yaşar Doğruyol geçirdiği
kalp krizi sonucu hayatını
kaybetti. Doğruyol’un vefat
haberini Çekerek Belediye
Başkanı Eyyüp Çakır sosyal
medya hesabından duyurdu.
Başkan Çakır taziye mesajı
yayınladı.
Başkan Çakır yayınlamış
olduğu taziye mesajında şu
ifadelere yer verdi; Çekerek
Özel İdare Müdürümüz

Yaşar Doğruyol geçirdiği
kalp krizi neticesinde vefat
etmiştir. Merhuma Cenab-ı
Allah’tan rahmet, kederli
ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet, makamı
âlî olsun.”
Bizde Çamlık gazetesi
ailesi olarak merhuma
Allah’tan rahmet,
sevenlerine ve ailesine
başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ

altın değerinde tavsiyelerin
verildiği programda, Karadağ,
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
fiziki durumu, teknik altyapısı,
öğretim kadrosu, akademik
bölümleri yanında üniversitenin
sosyal imkânları, ulaşım ve
barınma olanakları hakkında
detaylı bilgiler verdi.
14 fakülte, 4 yüksekokul
ve 9 meslek yüksekokulu ile
eğitim öğretim hayatına devam
Yozgat Bozok Üniversitesi'nin
ihtisas üniversitesi olduğuna
vurgu yapan Rektör Karadağ,
üniversitenin bölgesinde
güçlü ve marka üniversite
olma yolunda hızla ilerlediğini

Karadağ, kısa vadede sıvı
sabun ve kenevir katkılı ekmek
üretimine geçtiklerini ifade etti.
Pandemi sürecinde Yozgat
Bozok Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesinin kilit
bir rol üstlendiğine değinen
Karadağ bu zorlu süreci hem
sağlık hem de eğitim anlamında
başarı ile yürüttüklerini söyledi.
Programın sonunda
Karadağ, tercih sürecinde olan
tüm öğrencileri, karalılıkla
başarıya sloganıyla huzurlu
bir şehirde, Yozgat Bozok
Üniversitesi Ailesi çatısı altında
buluşmaya davet etti.
Eda DEMİREL
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Yozgatspor 1959 Başkanı Kazım Arslan:

‘iKiNCi LiG ÖZLEMiNi BiTiRECEĞiZ!'

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, yeni sezon hazırlıkları ile ilgili bir açıklama
yaptı. Arslan, taraftarın ikinci lig özlemini bu sezon bitirmek istediklerini dile getirdi.
Bu sene mücadele eden, koşan bir
takım kuracaklarını dile getiren Kazım
Arslan, “İnşallah Yozgatlı hemşerilerimizi
sevindirmek istiyoruz. İkinci ligi özledik,
ikinci lige çıkan bir mücadele göstermek
istiyoruz. En kötü şartlarda Play-Off
oynamak istiyoruz. İnşallah Yozgatspor’un,
Yozgatlıların gurur duyacağı bir takım
olması için elimizden gelen her şeyi
yapıyoruz” dedi.
10 GÜN İÇİNDE TOPLAYACAĞIZ
Takımda geçen sezon forma giyen
futbolcuların büyük çoğunluğunun
kalacağını dile getiren Kazım Arslan,
“Sözleşmesi bitenler ama sözleşmesi devam
eden futbolcularımız da var.
Takımın iskeleti duracak. 5, 6 tane dış
transferle en güzel şekilde tamamlamış
olacağız. Şuanda sadece şunu söyleyeyim;
Yaklaşık 12 ile 15 arasında futbolcumuz
devam edecek. Buna ilaveten takip ettiğimiz
30 kadar futbolcu var.

O futbolcular içerisinden de bir kısmını
doğrudan transfer yoluyla bir kısmını da
burada ki seçmelerde gördükten sonra
transferlerini gerçekleştireceğiz.
Tabi bunu teknik heyetle birlikte
yapacağız. Bir iki haftaya kadar
Yozgatspor’un kamp kadrosu netleşmiş
olacak. Tabi kesin tarih veremiyorum ama
10 gün içinde Yozgatspor toplanmış olup,
kampa başlayacak. Ama geç kalınan bir
şey yok. Şuanda kulüplerin yüzde 90’ı halen
herhangi bir çalışma içerisinde değiller.
Çünkü bir belirsizlik var” şeklinde konuştu.
BİR PLANLAMIZ VAR
Sezon başlarken taraftarın telaşlandığını
aktaran Kazım Arslan, “Hiç kimsenin en
ufak bir endişesi olmasın. Yozgatspor ile
ilgili bir planlamamız var. yeni sezonla ilgili
bir planlamamız var. O planlama dahilinde
yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.
BORCUMUZ YOK
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım

Arslan, geçen yıl ki sıkıntılarını bir
çoğunu aştıklarını söyledi.
Arslan, “Bu sezon bir
takım ekonomik anlamda
sıkıntı yaşıyor.
Yozgatspor bu anlamda
ekonomik yapısı son
derece düzgün.
Borcu da yok
denebilecek kadar
az bir noktada,
dolayısıyla bu
da bizim sezon
başlangıcında daha
rahat olmamızın bir
sebebidir.
Yozgatspor,
Türkiye’nin mali
yapısı en düzgün
kulüplerinden
birisidir” dedi.
Murat KARATEKİN
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