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Sorgun’a atama kararı
Gözler Yozgat’ta

Paket servise başladı

ZAFER TÜRK MUTFAĞI

HPS HiZMETE GiRDi

Yozgat’ın lezzet durağı Zafer Türk Mutfağı,
pandemi sürecinde Hızlı Paket Servisi
(HPS) ile hizmet ağını geliştirdi. Bir ilk
olma özelliği taşıyan HPS sistemi akşam
saat 22.00’ye kadar devam edecek ve
siparişleri en hızlı ve hijyenik şekilde
ulaştırılacak. >>> 2. SAYFADA

HATAY’DA TERÖRÜN KARARTTIĞI ORMANLARI

ÜLKÜ OCAKLARI YEŞERTiYOR
Yozgat’ın Sorgun Ülkü Ocakları’nın da katıldığı proje ile
Hatay'da 9 bin fidan torakla buluşturuldu. >>> 4'TE

Uzun süredir gündemi meşgul
eden ‘Sorgun’da ilçe başkanı kim
olacak?’ sorusu yanıt buldu. AK Parti,
Sorgun'da İlçe Başkanını kongre
yerine atama yolu ile belirledi.
Partinin il genel meclis üyeliğini
yapan isimlerden Mesut Kılıç ilçe
başkanı olarak atandı. Öte yandan
gözler Yozgat’a çevrildi. > 6'DA

Dr. Recep Temel Yozgat’ın ekonomisini yazdı

YOZGAT ŞEHiR

EKONOMiSi
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölüm Başkanı Dr. Recep Temel’in
kitabı yayınlandı. Temel, Yozgat Şehir
Ekonomisi isimli kitabının Berikan
Yayıncılık tarafından ilim dünyasına
kazandırıldığını söyledi. >> 6'DA

Vatandaş

‘güven’ istiyor

Çamlık Tv olarak vatandaşların nabzını
tutmaya devam ediyoruz. Ekonomi Bakanının değişmesi sonrasında Benzin, Döviz ve
altında ciddi indirimler geldi. Çamlık TV
olarak vatandaşlara, “Son dönemde mazot,
benzin ve dövizdeki indirimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sorduk. 7'DE

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

“YOZGAT’IN ‘DEVA’SI VAR”
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanlığında gerçekleşen kongre için Yozgat’a gelen Genel Başkan

Ali Babacan’da katıldı. Babacan kongre de, “Yozgat’ın DEVA’sı var ve biz hazırız” mesajını verdi.

SEZSiZLiĞE
“Anladığınız işi yapın”
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 58 yaşındaki Sürmeli Pide
Sahibi Ramazan Sarıaslan oldu. 7'DE

Eski
Başkan
vefat
6'DA etti

BÜRÜNDÜ
İçişleri Bakanlığı tarafından
yayımlanan genelgede hafta sonu
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı
açıklanmıştı.
Bu akşam saat 20.00'da başlayan
kısıtlamanın ardından vatandaşların bir
çoğu evlerine çekilirken Yozgat Lise
caddesi sessizliğe bürüdü.
Kısıtlama sonrası vatandaşların
evlerine çekilmesinin ardından Yozgat
Lise caddesi sessizliğe bürünürken
polis ekipleri kontrollere devam etti.
>>> 2. SAYFADA

ESNAF ZİYARETİ YAPTI
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,
il kongresi öncesinde lise caddesi üzerinde
bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflarla tek tek
sohbet eden Ali Babacan, onların sorunlarını
dinledi. Yozgatlılar DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan’a büyük ilgi gösterdi.

YOZGAT’IN "DEVA"SI VAR
Yozgat birinci olağan kongresinde konuşan
Ali Babacan, "Yozgat'ın DEVA'sır var ve biz
hazırız" dedi. Babacan, " Türkiye’nin farklı
renkleri partimizin çatısı altında bir araya
gelmeye başladı. Aylardır teşkilatlanıyoruz. Ne
görüyoruz, biliyor musunuz? Tünelin sonundaki
ışığı görüyoruz. TÜİK binasına adeta bir
makyaj odası kurdular. Konya Yolu üzerindeki
‘Algıları Ayarlama Enstitüsü’nde de propaganda
makinesini çalıştırıyorlar. Gerçekleri
halkımızdan gizlemeyi bir huy haline getirdiler.
Beş adım geri, bir adım ileri atarak yürümeye
başladılar" diye konuştu. >>> 3. SAYFADA
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Yozgat Bir Tarihi ve Turizm Şehridir

AHMET
SARGIN
BOZOK’ların mekanı
olan Yozgat, yer altı
Madenlerinin zenginliğinin yanı sıra kaplıcaları ve tarihi ören
yerleriyle de önemli
bir merkez konumundadır. Bugüne kadar
bu özelliğinden istifade
edebilmiş değiliz. Almanların atası Galatlara başkentlik etmiş
olan Tavium (Buyüknefes) Harabeleri tanıtım ve incelemeyi
bekliyor.
Hititlerin Başkenti
olan Hattuşaş bur-

numuzun dibinde
Yozgat’a bir adım yakınlıkta; ama ne garip
ki talihsiz bir şekilde
komşu Çorum’a hediye
etmişiz?Tarihe tanıklık
eden Kerkenez dağı
İlimizin toprakları içerisinde, Roma döneminden beri kullanılan
tarihi hamamlarımız
halen hizmet bekliyor. Yozgat’ın neresini
kazsanız oradan tarihi
eser ve tarihi doku
fışkırıyor!..
Yozgat ve yöresi
her konuda ihmal edildiği gibi tarihi mekân
olarak da ihmal edilmiştir. Bozok Sancağının kapsadığı alanı
düşünün!.. Çıkarılan
eserlerin dağıtımı,
elde kalan eserlerin
oraya buraya dağıtıldığını düşünün? Ciddi
anlamda bir kazı çalışmasının yürütülememesi tarihi mekanların

üzerini örterek küllenmesine neden olmuştur
Tarihi mekanları
gün yüzüne çıkaracak
para, ödenek lazım;
Madenlerimizi çalıştırmak için de yatırımcı
ve sanayici lazım.Yani
değerlerimizin harekete geçirilmesi gerekiyor. Yer altı çarşıları
ile ilkçağ dönemine ait
yerleşim alanlarıyla
Yozgat nerede ise tarih kokuyor. Ama biz
bugüne kadar bu tarihi
dokudan yeterince istifade edemedik.Tabii
ki bunun sebepleri
nedenleri vardır.
Yozgat tarihi ve
turizm değerleri itibariyle bir kaç noktada
yeniden ele alınmalıdır. Birincisi yer altı
madenleri itibariyle,
İkincisi kaplıcaları itibariyle, Üçüncüsü de
tarihi ören yerleri iti-

bariyle.... Biliyoruz ki,
bunların ortaya çıkarılması zaman alacaktır.
Turizm değerleri ve
kaplıcalarının değerlendirilmesi gerekiyor.
Kaplıcalarımızda modern tesisler kuracak
yatırımcı lazım....
Yozgat Arkeoloji
müzesinin henüz yapılamamış olması önemli
bir eksikliktir. Kerkenez Dağında çıkarılan
tarihi eserleri, Büyük
Nefes bölgesinde ortaya çıkarılan tarihi
kalıntıları koruyabilmemiz için Arkeoloji
müzesi şart. Bütün
bu eserler Arkeoloji
Müzesinde sergilenecektir.
Böyle bir sonuca
rağmen olumsuzluğu
önemsemiyoruz.. “Biz
bir şey yapamayız,
adam olamayız!..”
demiyoruz, Biz bi şeyler yapılmalı, çaba sarf

edilmeli, Yozgat tarihi
gün yüzüne çıkarılmalıdır diyoruz. Bozok
Sancağı bir bütün olarak ela alınmalıdır!
Tarihi Kerkenez
Dağından söz edelim.
Tarihe tanıklık eden bu
kayıp şehrin kalıntıları bugün yer yüzüne
çıkarılıyor. Lidya Kralı
Krezis ile Pers hükümdarı Büyük Keyhüsrev
arasında MÖ.540 yılında meydana gelen
savaşta Kerkenez’in
yağma edilerek yakılıp
yıkıldığını biliyoruz.
Güneş tutulması ile
karanlığa bürünen
Kerkenez’in en hakim
noktasında tarafların
“Tanrı savaşmamızı
İstemiyor!” diyerek
savaşı bıraktıklarını
ve savaşmaktan vazgeçtiklerini biliyoruz.
Tarihe tanıklık eden bu
olayın yıllarca efsane
gibi anlatılıp dillendiril-

diğine şahidiz.
Kazı çalışmalarının
zaman alması sebebiyle Kerkenez Dağında ve Büyük Nefeste
çıkarılacak tarihi eserlerin sergilenmesi de
yıllarımızı alacaktır.
Gönül arzu ediyor ki;
tarihi eser ve tarihi
ören yerleri itibariyle
önem arz eden Yozgat
yöresi turizmde kendine düşen payını da
alsın artık !..
Sarıkaya ve Yerköy
Kaplıcalarını düşünün!
Roma döneminden
beri kullanılan kaplıcalar maalesef tarihe
tanıklık edemiyorlar.
Sarıkaya Kaplıcalarında ciddi kazı çalışması
yapıldı. Tanıtım konusunda da güzel adımlar atıldı. Sevindirici
gelişmelerdir bunlar.
Yerköy Uyuz Hamamı da kendi kaderiyle

baş başa bırakıldı. Şifalı suları ile ünlü olan
Yerköy Uyuz Hamamı
bugün için kayıp şehir
konumundadır. Kazı
çalışmaları ve sondaj
çalışmalarını beklemektedir.
Tarihi yerleşim alanı olan Yozgat yöresinin( Bozok Yaylasının)
tanıtıma ve yatırıma
ihtiyacı vardır. Gün
yüzüne çıkarılacak
tarihi mekanlarımız,
Ören yerlerimiz var.
Doğal güzelliği, yer
altı kaynakları, yaylaları, Kanyonları ve
kaplıcalarıyla Yozgat
turizm merkezi olabilecek mekandır ve
yörenin tanıtımı turizm
şirketlerine de yansıtılmalıdır. Bunun için
de yatırım, tanıtım ve
sergileme şart.. (Müze
konusunu da işte bu
manada önemsiyoruz.)

Yozgat Zafer Türk Mutfağı paket servise başladı

ZAFER TÜRK MUTFAĞI

HPS HiZMETE GiRDi
Yozgat’ın lezzet durağı Zafer Türk Mutfağı,
pandemi sürecinde Hızlı Paket Servisi (HPS) ile
hizmet ağını geliştirdi. Bir ilk olma özelliği taşıyan
HPS sistemi akşam saat 22.00’ye kadar devam
edecek ve siparişleri en hızlı ve hijyenik şekilde
ulaştırılacak.
Covid19 salgınında vaka ve vefat sayılarının
artması ile yeni önlemler devreye girdi. Bu
kapsamda restoranlarda da paket servis başladı.
Yozgat’ın lezzet durağı Zafer Türk Mutfağı da
Hızlı Paket Servisi (HPS) ile birbirinden eşsiz
lezzetlerini müşterilerine ulaştırmaya başladı.
Zafer Türk Mutfağı Müdürü Muhammed Emin
Ekici, ülkemizin korona virüsle mücadelesinde ilk
günden bu tarafa hem dezenfekte çalışmalarını
yerine getirdiklerini hem de Hızlı Paket Servisi
uygulamasını hayata geçirerek gerekli alt yapıyı

motorize ve paketleme olmak üzere geniş bir
kadro oluşturduk” şeklinde konuştu.
HASSASİYETLE ÇALIŞIYORUZ
Ekici, restoranda gösterdikleri hassasiyeti
paket serviste de gösterdiklerini belirterek,
“Çalışanlarımızla hem süreci en verimli şekilde
atlatmak hem de devletimiz-milletimizle birlikte
korona virüsle mücadele etmek adına elimizden
geleni yapıyoruz. (0354) 333 33 33 numaralı sipariş
hattını arayan her müşterimiz, restoranımızda
konuk ettiğimiz, ev sahipliği yaptığımız masa
servisindeki hassasiyet ve özenle karşılayacağız”
dedi.
ZAMANINDA TESLİMAT
“Ekiplerimiz Zafer Türk Mutfağının lezzetini
sunmanın yanı sıra, servisleri Yozgat’ın her
köşesine zamanında ulaştırmanın gayreti ile

oluşturduklarını söyledi.
HPS BİR İLK OLACAK
Ekici, Hızlı Paket Servisi’nin Türkiye’de bir
ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, “0 354 333
33 33’ü akşam saat 22.00’ye kadar arayanların
uygulama sayesinde hijyenik şartlarda hazırlanan
lezzetlere hızlı şekilde ulaşmış olacak” dedi.
SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADIK
Paket servis genelgesinin bildirilmesi ile
birlikte masa servisini tamamen kaldırdıklarını
kaydeden Ekici, “ Devletimizin restoranlara
genelge ile bildirmesinin ardından masa servisini
tamamen kaldırıp motorize ekiplerimizin sayısını
artırdık ve (0354) 333 33 33 numaralı telefonla
siparişlerinizi almaya başladık. Restoranımızın
sahibi Zafer Özışık Bey’in talimatları doğrultusunda
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında

çalışıyor” diyen Ekici, “ Biz gayretimizi ortaya
koyuyoruz takdir Allah’tan diyoruz. Motorize ve
mutfak ekiplerimiz görevlerini büyük bir özveri
ile yerine getirmenin gayreti ile çalışıyor. Bu
süreçte bizleri yalnız bırakmayan siz Kıymetli
Müşterilerimize, her zaman yanımızda olan
Zafer Türk Mutfağı sahibi Zafer Özışık Bey’e ve
özverili bir şekilde görevini yerine getiren mesai
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler bizi
(0354) 333 33 33 numaralı telefondan aradığınızda
bizler sizlere zamanında en lezzetli yemekleri
ulaştırmanın gayreti ile görevimizi yerine
getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreci hep
birlikte atlatacağız ve bundan sonra da korona
virüs mücadelesinde devletimizin, milletimizin
yanında olacağız. Bu vesile ile sağlıklı günler
diliyor, saygılar sunuyorum” dedi. Eda DEMİREL
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Yozgat
ilçesi

SEZSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan
genelgede hafta sonu sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Bu
akşam saat 20.00'da başlayan kısıtlamanın
ardından vatandaşların bir çoğu evlerine
çekilirken Yozgat Lise caddesi sessizliğe
bürüdü.
Kısıtlama sonrası vatandaşların
evlerine çekilmesinin ardından Yozgat
Lise caddesi sessizliğe bürünürken polis
ekipleri kontrollere devam etti. Valilikten
yapılan açıklamada; “Sokağa çıkma
kısıtlamasının uygulanmaya başlandığı
20.00'dan itibaren Yozgat sokakları
boşalarak hemşehrilerimiz kısıtlamaya
uyup evlerine çekildi. Alınan tedbirlere
riayet eden tüm hemşehrilerimize teşekkür
ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Eda DEMİREL
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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
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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: 762,13
Satış: 806,96

DOLAR

Alış: 7,76
Satış: 7,79

PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA

6/-7
5/-8
7/-6
5/-8

DAMLA ECZANESİ
ECZANESİ
DAMLA
Köseoğlu Mah. Adnan
Menderes Bulvarı Yağmur Apt.
No:25/D

TEL: 212 52 05

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

7/-6

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:58 07:25 12:32 15:05 17:28 18:50

AK Parti’de süreç uzadıkça…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

AK Parti il başkanını
bekliyor!
AK Parti siyasette
yeni kaptanını arıyor.
AK Parti, iktidar
partisi olarak Yozgat’ta muktedir olacak
isim üzerinde mutabakata varmaya çalı-

şıyor.
Siyasetin şekil değiştirdiği, kılıktan kılığa girdiği süreçte AK
Parti, toparlayıcı ismi,
heyecan katacak il
başkanını arıyor.
Bulur mu?
İsterseniz önce süreci hatırlayalım.
Sürpriz bir şekilde
AK Parti’nin mevcut
il başkanı Çelebi Dursun’un aday olmayacağını açıklaması ile
parti yeni bir sürece
girdi.
Dursun’un açıklamalarının ardından
ortaya şöyle bir tablo
çıktı.
AK Parti üzerinden

hesabı olanlar,
AK Parti üzerinden
kişisel beklentisi olanlar,
AK Parti üzerinden
hesap göremeyecek
halde olmasına rağmen adamını makam
sahibi yapmak için
çalışanlar,
Ve….
AK Parti üzerinden
hizmet aşkı olanlar.
Bir de tüm bunların
üzerinde Ankara var!
Bir de oranın planı,
oranın hesabı, oranın…
Var işte, anlayın…
Yozgat sadece AK
Parti döneminde değil
siyasetin her döne-

minde bu problemi
yaşamış bir iktidar
partisi.
Ankara’da güçlü
iradesi olanın memleketinde zayıf temsilcileri olmuş.
Benim adamım olsun,
Bana göre şekil
alsın,
Ben’den dem vursun,
Benim sözümden
çıkmasın,
Bana rakip olmasın,
Artık adına ne derseniz.
Şu dönemde de AK
Parti il başkanını belirlemeye ramak kala
aynı süreci yaşıyor.

Ankara’dakilerin
ayrı ayrı hesapları var.
Hesap hatası Ankara’dan başlayınca Yozgat’takilerin ki cabası
oluyor.
Ha, bir de şöyle bir
gerçek var, alttakilerin
allayıp pullayıp Ankara’ya gönderdikleri.
Ankara’yı yanıltmak
pekala mümkün.
AK Parti gibi siyasetin muktedir partisini Yozgat’ta hem muktedir hem de iktidar
olmaktan alı koyan da
bu düşünce.
Benim adamım
olsun da çamurdan
olsun mantığı, allayıp
pullanınca ‘benim ada-

mım allı pullu’ makyajı
ile gidiyor Ankara’ya.
Oradakiler de insan, en çok güvendikleri tarafından kandırılıyor, yanıltılıyor, gözü
boyanıyor.
Az kalsın unutuyordum, bir de benim
adamım olsun da kim
olursan olsun mantığı
var.
Gözü kapalı muhalefet, AK Parti’nin
kendi rakibi yine kendinden oluyor.
Hülasa, muhtemelen bu hafta belki de
bu yazı baskıya girmeden AK Parti’nin
Yozgat il başkanı da
belirlenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı ve
AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan, AK Parti’de
kongreleri pandemi
sürecinden dolayı erteleyeceklerini açıkladı.
Muhtemelen isim
açıklansa da, kongre için AK Parti biraz
daha bekleyecek.
Ya da mevcutla bir
süre daha devam edecek,
Ya da aceleye gelecek…
Biraz daha süreç
uzarsa her halükarda
ortaya çıkan sonuç ne
Ankara’yı ne de tabanı
memnun etmeyecek.

Polis dolandırdı!

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, internet
üzerinden sahte ilan yolu ile kaparo
dolandırıcılığının önüne geçmek amacıyla bir
proje başlattı. Proje kapsamında Siber Suçlar
ve Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 30
kişiden oluşan dolandırıcılık önleyici hizmet
ekibi kuruldu. İnternet üzerinden sahte ilan
yoluyla bilgisayar, otomobil, telefon gibi
ürünleri temsili olarak piyasa değerinin altında
fiyatlarda satışa çıkaran ekipler, verdikleri
ilanın sonuna "dikkat bu bir uyarı ilanıdır"
uyarısı yaptı. Uyarı ilanı olduğunu fark etmeyip
sadece düşük fiyata odaklanan ve ürünleri
almak isteyenlerle satıcı gibi konuşan görevli
polis memuru, vatandaşları dolandırıcılık
olaylarına kanıp kanmadıklarına yönelik sosyal
deney gerçekleştirdi. Kısa bir görüşmenin
ardından telefonla arayan vatandaşı kapora
vermeye ikna eden polis, daha sonra ilanın
sahte olduğunu ve dolandırıcıların düşük
fiyat verip kapora alarak vatandaşları mağdur
ettiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.
“PROJE ILK DEFA YOZGAT'TA
UYGULANDI”
İkinci el eşya üzerinden artan
dolandırıcılık oyları üzerine böyle bir proje
gerçekleştirdiklerini anlatan Yozgat Emniyet
Müdürü Murat Esertürk, projenin Türkiye'de
ilk defa Yozgat'ta uygulanmaya başlandığını
söyledi. Esertürk, "Vatandaşlarımız,
değerinden daha düşük fiyata satılan ürünlere
ilgi alaka gösterdiğinden dolayı satıcıya
ulaşıyor ve aralarında yapılan pazarlıktan
sonra öncesinde ya kaparo gönderiyor
yada ayıplı, kaçak, çalıntı malı kendisine
satıyorlar. Bunun neticesinde ciddi manada
mağduriyetler oluştuğunu gördükten sonra
bizde ikinci el internet üzerinden alış veriş
yapan sitelere uyarıcı ilanlar verdik" dedi.
“DOLANDIRICILIK OLAYLARINDA
YÜZDE 50 AZALMA OLDU”
İlanda vatandaşları uyarıcı bilgiler
olmasına rağmen düşük fiyata kanarak
vatandaşların arama yaptığını kaydeden
Esertürk, "Personelimiz, çalıntı, kaçak
ya da ayıplı malları değerinden düşük
fiyatlara sunulduğunda kendilerinin mağdur
olacağını, çalıntı malların alınmasının da bir
suç olduğunu iletiyor. Böylelikle Yozgat´ta
dolandırıcılık olaylarında yüzde 50 oranında
azalma meydana geldi. Vatandaşlarımız,
değerinden düşük ürünler satıldığında
muhakkak duyarlı bulunsunlar. Mağduriyet
yaşamamaları için kesinlikle kaparo
göndermesinler. Satıcı olan şahısla mümkünse
yüz yüze alışveriş yapsınlar. Ürünün çalıntı,
kaçak ya da ayıplı mal olmadığına dikkat
etsinler" şeklinde konuştu.
"FIYATIN UCUZLUĞUNA KANDIM"
Düşük fiyatlı telefon ilanını gördükten sonra
satıcıyı aradığını söyleyen Bilal Utku Karakoç,
"Bir sitede telefon ilanı gördüm. Telefonun
normal piyasanın çok altında bir fiyatta
olduğunu gördüm. Bu yüzden ilan sahibine
mesaj attım ve ilan hakkında görüşme yaptım.
Daha sonra bana telefon numarası gönderiler.
Aradığımda Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber
Suçlarla Şube Müdürlüğü görevli bir polis
ağabeyimiz telefonu açtı. Kendilerinin halkı
bilinçlendirmek adına böyle sahte ve uyarı
ilanları koyduğunu belirtti. İlan açıklamasında
bunun bir uyarı ilanı olduğu yazıyormuş. Ben
de fiyatının ucuzluğuna kanarak hemen mesaj
atmak istedim. Sonrasında işin aslını öğrendim
ve iş işten geçmişti” dedi. İHA

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

“YOZGAT’IN ‘DEVA’SI VAR”
Demokrasi ve Atılım Partisi
(DEVA) birinci olağan kongresi
yapıldı. Tek aday ile gidilen
kongrede kurucu İl Başkanı İsmail
Yılmaz, yeniden İl Başkanlığına
seçildi. Demokrasi ve Atılım
Partisi (DEVA) İl Başkanlığında
gerçekleşen kongre için
Yozgat’a gelen Genel Başkan
Ali Babacan’da katıldı. Babacan
kongre de, “Yozgat’ın DEVA’sı var
ve biz hazırız” mesajını verdi.
ESNAF ZİYARETİ YAPTI
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan, il kongresi öncesinde lise
caddesi üzerinde bulunan esnafları
ziyaret etti. Esnaflarla tek tek
sohbet eden Ali Babacan, onların
sorunlarını dinledi. Yozgatlılar
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan’a büyük ilgi gösterdi.
YOZGAT’IN “DEVA”SI VAR
Yozgat birinci olağan
kongresinde konuşan Ali
Babacan, “Türkiye’nin farklı
renkleri partimizin çatısı altında
bir araya gelmeye başladı.
Aylardır teşkilatlanıyoruz. Ne
görüyoruz, biliyor musunuz?
Tünelin sonundaki ışığı görüyoruz.
TÜİK binasına adeta bir makyaj
odası kurdular. Konya Yolu
üzerindeki ‘Algıları Ayarlama

Enstitüsü’nde de propaganda
makinesini çalıştırıyorlar.
Gerçekleri halkımızdan gizlemeyi
bir huy haline getirdiler. Beş
adım geri, bir adım ileri atarak
yürümeye başladılar. Bu ülkenin
petrol kaynakları, doğal gaz
kaynakları olsa, ekonomiyi
hazırı satarak, parasını yiyip
dağıtarak yönetseler, akıllarına
insan hakları gelmeyecek. ‘İnsan
Hakları Eylem Planı‘ için, basit
bir suçlamayla tutuklu yargılanan
kimseyle görüştünüz mü?
İşkence gördüğünü söyleyen
bir vatandaşımızı dinlediniz mi?
Yapamazsınız. Hakkına girdiğiniz
insanların gözünün içine bakacak
durumda değilsiniz. Kendilerince,
yatırımcıları kandıracak kadar
adım atma arayışındalar. Ziya
Paşa‘nın dizeleriyle soralım: “Sen
herkesi kör, âlemi sersem mi
sanırsın?“ Samimiyseniz, hakim
ve savcılara “Benden size artık bir
talimat gelmeyecek” diyeceksiniz.
Sonra tüm hakim ve savcılarımızın
telefon numaralarını rehberinizden
sileceksiniz ki huylar depreştiğinde
tekrar arayıp “Şunu tutukla, şunu
bırak” diyemeyin. Ekonomiyi
batırdıklarını anlamaya başlayınca,
Avrupa Birliği’nden söz etmeye

başladılar. Pabuç pahalı tabii.
Senelerce “Eyy Batı“ diyerek
ülkeyi içe kapattılar. Bu konuda da
sözümüze geliyorlar. Lafta kopya
çekmeye devam ama icraatta bir
şey yok. O kadar hızlı bir U dönüşü
ki bu yetişebilene aşk olsun. Biraz
yavaş. Peşinizde bol bol yandaş
gazeteci, bolca troll, pelikan
melikan çeşitli kuş sürüleri var.
Hızlı manevra yaptığınızda virajı
alamayıp sağa sola savruluyorlar.
Ekonomide dene yanıl, dış
politikada dene yanıl, güvenlik
politikalarında dene yanıl. Bu
büyük ülke, sizin deneme tahtanız
değildir! Hiç merak etmeyin, bu
hükûmet miadını doldurdu. İktidar
partisine gönül vermiş dostlarımız
da hiç merak etmesin, artık DEVA
Partisi var. Dönülmez akşamın
ufkundayız. Emaneti teslim
almanın hazırlığındayız. Küçük
işletmelerin vergi, stopaj ve SGK
prim ödemeleri ertelenmeli; Kredi
borçları, en az 1 yıl ödemesiz, uzun
vadeye yayılmalı; Bu borçlardan
faiz alınmamalı; Esnafımıza kira
desteği sağlanmalıdır” diye
konuştu.
KURBAN ETTİLER
DEVA Partisi İl Başkanı İsmail
Yılmaz, “Bizler hiç şüphesiz

Ülkemiz için, gelecek nesillerimiz
için, daha refah bir Türkiye için
cesur yüreklerini ortaya koymuş
insanlarız. Ülkemizde siyasete
olan güven her geçen gün yok
olmaktadır. Siyaset kurumu
çözüm sanatı olmaktan çıkmış,
ayrıştıran, ötekileştiren, korkuyu
ve kayırmacılığı yaygınlaştıran bir
güce dönüşmüştür.
Söyleyecek yeni şeyleri
olmayan, insanımızın huzuru
için yapılacak olmayan siyaset,
çareyi kısır çekişmelerde ve etnik
dilimde aramaya başlamıştır.
Siyaset merkezinden adaleti,
hukuku ve insanı çıkarmış, rant
uğruna birilerinin sopası haline
gelmiştir. Üzülerek ifade ediyorum
ki, ilimiz siyasetinde de kendilerini
siyasi aktör olarak ilan edenler
içimizden yetişen ve yetişmekte
olan değerleri şahsi ve siyasi
itibarlarına kurban etmişlerdir.
Ülkemizde olduğu gibi siyaset
kurumu da yıkıcı ve ayrıştıran dostu
dosta, arkadaşı arkadaşa düşman
eden bir hal almıştır. Ben yaptım
oldum, benim adamım anlayışı
artık iflas etmiştir. İşte bu yüzden
DEVA hareketi hazır olmuştur” diye
konuştu.
Murat KARATEKİN
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Milliyetçilik Ve Milliyetçiler Nereye -1-

KENAN
EROĞLU
Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş gibi
görünse de Milliyetçilik
her şeyin aslı ve esası
olma özelliğini sürdüren bir kavramdır. Bu
yazımızda bu kavram
üzerinde duracağız;
Milliyetçilik kısaca
milletini sevmek ve
milletinden yana olmaktır. Yani milliyetçilikler millete dayanırlar. Milleti olmadan
bir milliyetçilik olmaz.
Milletin milliyetçiliği
vardır. Milletin problemleri ile ilgilenmek
ve milletin değerlerini
benimsemek gerekir.
Esas olan milliyetçiliktir. Milliyetçilik ana
caddedir. Milliyetçiliği
ikinci plana itip başka

bir isim veya düşünceyi ön plana alırsanız
ana caddeden ayrılmış olunur. Bu durum
zamanla önemli sapmaların başlangıcına
sebep olabilir.
Bu yüzden milliyetçilik dışında başkaca bazı kelimelerin
milliyetçilik yerine
kullanılıyor olması
milliyetçiliğin çağırdığı tedailer üzerinde
tereddütler meydana
getirir. Hatta daha ileri
zamanlarda asıl olan
milliyetçilik unutularak
yerine konulan kelime
benimsenir olur. Dikkat etmek lazımdır ki
bu durum bir sapmaya
meydan verebilir. Milliyetçilerin, kendilerini
ve kendi fikirlerini en
doğru, hakiki doğru,
son doğru olarak kabul
ediyor olmaları elbette
düşünülemez. Onlara
göre kendilerinden
başka doğruları bilen
ve ifade eden başka
kimseler de vardır ve
olabilir. Esastan ayrılmamak kaydıyla başkaca doğrulara ve yeni

düşüncelere de açık
olmak gerekir.
Herkesi yanlış, kendini doğru olarak gören bir akıl yanlış bir
akıldır. Bu yanlışa düşenler, Enaniyet hastalığına yakalanmışlardır. Bu gibi herkesi
yanlış görenlere “ben”
hastalığı bulaşmıştır.
Milliyetçi olduğunu
belirten insanlar; Milliyetçi olmanın gereği
olarak, esasında ayrımcı ve bölücü fikirlere karşı olduklarını
söylerler. Bölücü örgüte ve fikirlere lanet
ederler. Fakat kendi
aralarında konuşurlarken veya kendi dışlarında birini suçlarken
insanların soyundan,
sopundan, Türk olduğundan veya Türk olmadığından sık sık söz
etmek gibi bir yanlışa
düşmemelidirler. O
Türkmen, bu Yörük,
öteki Çerkez, beriki
Avşar demek de elbette ve bir nevi ayrımcılığa prim vermektir.
Ayrımcılığa karşıyım
diyerek bir nevi ayrım-

cılığa sebep olunamaz,
olunmamalıdır.
Dışarıdan bakanlar;
Bölücülüğe karşıyım
diyerek, bir nevi sanki
ayırımcılığa alet olunduğu zehabına kapılmamalıdırlar. Farkına
varmadan yapılıyorsa,
bölücülük, ayrımcılık
konuları sürekli gündemde tutuluyorsa
burada da yanlış bir
yol izlemiş olunur.
Milliyetçiler,
İyi adam olmak
zorundadırlar. Yoksa bazılarının yaptığı
gibi iyi adam, dürüst
adam, ahlaklı adam
olmaktan ziyade iyi
görünen adamlar değil. Özü ne ise sözü de
o olan insandır.
Kendilerini Milliyetçi
sayanların dünyaya
bakış ve yaşantıları
itibariyle her hangi bir
sol görüşlüden bazen
de Kemalistlerden ve
ulusalcılardan birçok
farkları olmalıdır.
Sadece bazı zamanlarda süslü laflarla Milliyetçilikten ve Müslümanlıktan bahsederek.

Söyledikleri pek çok
şeyi kendi hayatlarında yaşamayanlar veya
çoğuna pek inanmayanlar. İnanıyor gibi
görünenler ve öyle
görünmeyi yeğleyenlerin milliyetçilikle bir
alakası kurulamaz.
Toplumda bulunan
ve çoğu kez eleştirdiğimiz pek çok hastalık Milliyetçilerde
de var görünüyor.
Onlar bu görüntüden
hiç rahatsız olmuyor
olamazlar. Bu gibi bir
intiba olumlu bir intiba
olamaz. Milliyetçilerin sanılanın ve iddia
edilenin aksine milletini sevdikleri konusu
pek çok tereddütlere
mahal vermemelidirler. Olmadık yer ve
zamanda devletin ve
milletin ve milletlin
dini değerlerinin aleyhinde bulunmak eleştirmek bir milliyetçiye
yakışmamalı. Milleti
sevmek zamana ve
zemine göre değişmemeli.
Çoğunlukla milleti
güdülecek koyun-sürü

HATAY’DA TERÖRÜN KARARTTIĞI ORMANLARI

ÜLKÜ OCAKLARI YEŞERTiYOR
Hatay’da terör örgütü YPG/
PKK'nın neden olduğu yangınlarla küle
dönen ormanlık alanlarda yürütülen
ağaçlandırma çalışmalarına Ülkü
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı da
destek veriyor. Yozgat’ın Sorgun Ülkü
Ocakları’nın da katıldığı proje ile 9 bin
fidan torakla buluşturuldu. Hatay’ın
İskenderun-Belen ve Arsu üçgeninde
terör örgütü tarafından yakılan
alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından fidan dikme çalışmaları
devam ediyor. Ülkü Ocakları Eğitim ve
Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit
Yıldırım’ın destek verdiği yeşillendirme
çalışmalarına Yozgat’ın Sorgun Ülkü
Ocakları Başkanı Abdulsamet Açıkgöz ve
15 genç de 9 bin fidanla katıldı. Sorgun
ilçesinden otobüsle Hatay İskenderun
ve yangının en fazla hissedildiği Belen
bölgesine giden ülkücü gençler, ilk

olarak ocak başkanlarını makamlarına
ziyaret etti. Daha sonra açıkgöz ve ekibi
üzerlerinden MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür
Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım,
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci,
MHP merhum bakanlarından Gün Sazak,
ülkücü şehitler ve MHP’li yöneticilerin
isimlerine de fidanlar dikildi. Yağmura
rağmen ara vermeden yaklaşık 9 fidanı
toprakla buluşturduklarını belirten Sorgun
Ülkü Ocakları Başkanı Abdulsamet
Açıkgöz, Hatay'ın İskenderun-Belen ve
Arsus ilçeleri üçgeninde terör örtüğü
tarafından ormanlık alanlara alçakça
saldırılan düzenlendiğini hatırlatarak,
bu alanlarda yürütülen fidan dikme
çalışmalarına destek olmak istediklerini
söyledi. Ülkü Ocakları Eğitim ve
Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit
Yıldırım’ın himayelerinde Sorgun Ülkü

Ocakları olarak yaklaşık 9 bin fidanı
torakla buluşturduklarını ifade eden
Açıkgöz; “Terör saldırısı sonucu yanan
alanlarda başlatılan ağaçlandırma
çalışmalarına bizim de katkımız olsun
istedik. Sorgun Ülkü Ocakları olarak
ağaçlandırma çalışmasına katılmak için
Hatay’a gittik. Yarın hangi güç nerede
ülkemize saldırırsa oradayız. Ülkü
Ocakları, Türkiye’nin 81 vilayetinde
göreve hazır ve nazırdır. Hiçbir zaman
onların yaptıkları hainlikler karşısında
yılmayacağız, yıkılmayacağız, her zaman
karşılarında olacağız. Allah’ın izni ve
hidayeti ile terör belasının ülkemizden en
kısa zamanda kazınacağına inanıyoruz.
Buradan tüm ülkücü kardeşlerimize, tüm
vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz”
dedi. Fidan dikme programı çektirilen
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
Tarık YILMAZ

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

ve hizaya getirilmesi
gereken bir topluluk
olarak görmek, bir
milliyetçiye asla yakışmaz.
Milliyetçilerin sevdikleri ve uğruna
mücadele ettiklerini
söyledikleri milletleri;
Hayalhanelerde ve sadece bazı kitap sayfalarında kalmamalıdır.
Milliyetçi bir kimsenin; kendi fikirlerini en doğru kabul
etmelerini konusunu
yukarıda belirtmiştim.
Bunun yanı sıra, en
doğru olarak kabul
ettikleri fikirlerini zamanla geliştirmeleri
gerektiği halde, sanki
kendilerinden emin
değillermiş gibi başka
fikirlere özenti göstererek kendi fikirlerini
önemsemeden hareket
ediyor görüntüsü de
vermemelidirler. Çoğunlukla karşı fikirlerin
aksini iddia ederek
hareket ediyor olmaları, ya da eskiden karşı
olduklarının fikirlerini
kullanıyor olmaları da
yanlış bir tutumdur.

Onlar; Kendi fikirlerini ve kendi fikri
büyüklerini yeterince
okumalı ve bilmeli ve
takip etmelidirler.
Bazen sadece karşıdakinin fikirlerini
önemseyip ona göre
hareket etmek de yanlış bir tutumdur.
Karşıdaki bir fikir
ileri sürer, bir icraat
yapar Milliyetçi buna
karşı olabilir. O fikri
benimsemeyebilir ve
yanlış bulabilir. Fakat
bir fikir geliştirmek
için illa karşıdakinin
bir şey söylemesini
beklemek da yanlış
bir tutumdur. Milletini
seven bir insan olaylara ve durumlara kendi
öz kültüründen fikirler
ve tenkidler geliştirmelidir.
Hatta kendi bakış
açılarını ve düşüncelerini dahi dışarıdaki
fikirlerden alıyor görüntüsü vermek ve
ona göre de fikirler
oluşturmak elbette
yanlış bir davranıştır.
(Devam edecek)
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Müslümanın,
Müslüman
üzerindeki
hakları...

HÜSEYİN
KOÇ
Müslümanın üç
çeşit görevi vardır: Birincisi, şahsi görevidir. Her
Müslüman, kendini
iyi yetiştirmesi,
sıhhatli, edepli, iyi
huylu olması, ibadetlerini yapması,
ilim ve güzel ahlak
öğrenmesi, helal
lokma kazanmak
için çalışması şahsi
görevidir. İkincisi, aile içindeki
görevidir. Eşine,
ana-babasına, çocuklarına, kardeşlerine olan haklarını yerine getirmesi
aile içindeki görevlerindendir.
Üçüncüsü de,
toplumdaki görevidir. Komşularına,
hocalarına, öğrencilerine, ailesine,
emrinde olanlara,
hükûmete ve devlete, bütün vatandaşlara, dini ve
milleti başka olanlara karşı görevleridir. Herkese iyilik
etmesi, eli ile, dili
ile kimseyi incitmemesi, kimseye
zarar vermemesi,
hıyanet etmemesi,
herkese faydalı olması, devlete, kanunlara karşı isyan
etmemesi, herkesin hakkını ödemesi toplumdaki
görevlerindendir.
İslamiyet, kul
hakları üzerinde
çok durmaktadır. Herhangi bir
müminin, başka
müminler üzerinde
yedi hakkı bulunduğunu haber vermiştir.
Bunlar; davetine gitmek, hasta
olunca ziyaretine
gitmek, cenazesine gitmek, nasihat
etmek, selam vermek, bir zalimin
elinden kurtarmak, aksırdığında
(Elhamdülillah)
deyince, (Yerhamükellah) diyerek
dua etmek gibi
haklardır. Peygamber efendimiz
buyurdular ki; (Bir

Müslümanın, Müslüman üzerinde
beş hakkı vardır:
1. Karşılaşınca,
selam vermek.
2. Davet edince,
davetine gitmek.
3. Nasihat isterse,
yardımcı olmak.
4. Aksırıp Elhamdülillah derse,
Yerhamükellah
demek. 5. Hastalanırsa ziyaretine,
ölürse cenazesine
gitmek.) [Buhârî]
Müslümanın, diğer Müslümanlara
yapılacağı iyiliklerin en büyüklerinden biri de onlara
selam vermektir.
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Allahü teâlâya yemin
ederim ki, mümin
olmadıkça Cennete giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe de mümin
olamazsınız. Size
bir amel bildireyim
onunla birbirinizi
seversiniz: Aranızda selamı yayınız!)
[Müslim]
Selam vermek
sünnet, almak
farzdır. Selam almayan Müslümana
melekler çok hayret eder. Hadîs-i
şerîfte buyuruldu
ki: (Selam verip
müsafeha eden
iki Müslümanın
arasına yüz rahmet iner. Bunun
doksanı, önce
selam verip elini
uzatana, onu ise
ötekine verilir.)
[Bezzar]
Müslüman,
aksırınca (Elhamdülillah) demeli,
bunu duyan diğer
Müslüman da,
(Yerhamükallah)
demeli. (Allah
sana rahmet etsin)
demektir. Üçüncü
biri varsa, o da
(Yehdînâ ve yehdîkümullah) demelidir.
Bu da, (Allah
bize ve size hidayet versin!) demektir. Üçüncü bir
kimse yoksa, aksıran cevap olarak
aynı şeyi söylemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aksırınca “Elhamdülillah” diyen göz
ağrısı görmez.)
[Taberânî]

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
Yozgat’ın Aydıncık İlçesinin eski
Belediye Başkanı Bahattin Özger'in vefatını derin bir üzüntü
ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma ALLAH’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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YOZGAT ŞEHiR
Dr. Recep Temel Yozgat’ın ekonomisini yazdı

EKONOMiSi
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm
Başkanı Dr. Recep Temel’in kitabı yayınlandı. Temel, Yozgat Şehir Ekonomisi isimli
kitabının Berikan Yayıncılık tarafından ilim dünyasına kazandırıldığını söyledi.

Kitabının hayata geçmesinde emeği
geçenlere teşekkür eden Temel,
“ Dostlar, şehir sınırları içerisinde
hayatımızı sürdürdüğümüz bir coğrafi
bölge olmaktan öte farklı manaları da
ihtiva eden bir olgudur. Bunlardan bir
tanesini hiç şüphesiz şehrin ekonomik
ilişkileri oluşturur. Bu manada Batı'da
gelişmiş "Şehir Ekonomisi" olarak
isimlendirilen ve ekonomi biliminin
bir alt dalı olarak nitelenen bir disiplin
vardır. Bizde bu konuya ilişkin bir kaç
üniversitemizin müfredatına konulmuş
"Kent Ekonomisi" adında bir ders ve de
bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda
telif eser (kitap) mevcuttur. Küreseleş/tiril/
en dünyamızda şehir ekonomilerinin daha
işlevsel mahiyet kazanmaları gerçeğine
ve ülkemizde bu alandaki çalışmaların
yetersizliğine binaen ve de yaşadığımız
topraklara mesuliyetimizin bir nebze
karşılığı meyanında kaleme aldığımız
"YOZGAT ŞEHİR EKONOMİSİ" isimli
çalışmamız Berikan Yayıncılık tarafından
ilim dünyasına kazandırılmıştır. Her ne
şekilde olursa olsun tüm emeği geçenlere
minnettarım. İlim dünyamıza hayırlar
getirmesini niyaz ederim” ifadelerine yer
verdi.
EKONOMİK ANLAMDA ÇOK AZ!
Yozgat’la ilgili pek çok eserin kaleme
alındığını anımsatan Temel, “Ancak
şehrin ekonomik yapısıyla alakalı
kaleme alınan eserlerin çok fazla sayıda
olduğu söylenemez. Bilhassa ‘Şehir
Ekonomisi’ gibi henüz üniversitelerimizin
müfredatında dahi yeni yeni yer bulan bir
ilim dalı itibariyle Yozgat’ın incelemeye
konu edinilmiş olması ayrı bir güzellik.
Hele de şehirlerin küreselleşen dünyada
giderek önemlerinin arttığı bir vasatta”
dedi.
TEŞHİS NİTELİĞİNDE
Temel, ortaya çıkan çalışma
neticesinde elde edilen bulguların,
hastalığına tanı konulmuş bir hastanın
tedavisinde atılan ilk ama önemli bir
adım olarak değerlendirmek gerektiğini
belirterek, “Zira tedavide doğru teşhis/
tanı tartışılmaz öneme sahiptir. Tedavi
için ise başta şehrin merkezî ve
mahallî idarecileri olmak üzere şehrin

tüm paydaşlarına - İster Yozgat’ta
yaşasın, isterse yaşamasın. Gönlünün
bir yerinde az da olsa Yozgat sevdası
bulunanlara- vazife düşmektedir. Hem
de hiç ötelenemeyecek, derhal harekete
geçilecek düzeyde” şeklinde konuştu.
YOZGAT’IN MAKUS TALİHİ
“Bu çalışmanın dünden bugüne
Yozgat’ın kırıl/a/mamış makûs talihinin
kırılmasında çorbada tuz misali de olsa
bir katkısının olmasını ziyadesiyle arzu
ederim” diyen Temel, “Bu manada
bugüne kadar bize verdiklerinin
bir karşılığı olarak belki değil ama
kenarından köşesinden bir helallik
kabilinden kabul görmesi de diğer
bir temennimizdir. Zihnimizde böyle
bir çalışmanın fikir olarak yanmasının
müsebbibi tartışılmaz olarak Yozgat’tır
ve Yozgatlılardır. Dolayısıyla ilk elden
Anadolu’nun mümtaz şehri Yozgat’a
ve Yozgatlılara müteşekkirim. Yine
bu çalışmanın husule gelmesinde
istemeden de olsa mesailerinden aldığım
yakınlarıma ve her ne şekilde olmuşsa,
tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi arz
ediyorum” dedi.
ÇALIŞMANIN ÖZETİ
Meraklısı için çalışmasının özeti
hakkında bilgi de veren Temel, üç
bölüm olan kitabının özeti ile ilgili olarak,
“Şehir Ekonomisi’ ilim dünyasındaki
konumu itibariyle ekonomi ilminin bir
alt disiplinidir. Her ne kadar mazisi
200 yıla kadar dayandırılıyorsa bile
gündemde etkili olmaya başladığı

dönem 20. yüzyılın son çeyreği ve
sonrasıdır. Zira bu çeyrekte iletişim ve
ulaşım teknolojilerindeki baş döndürücü
gelişmeler mal ve hizmet hareketliliğini
hızlandırmış, ekonomik rekabetin
yoğunluğunu arttırmış ve daha da
önemlisi rekabeti ulusal düzlemden
şehirler ölçeğine indirgemiştir.
Görünen o ki, şehirlerarasındaki
rekabet daha da hız kazanacaktır. Bu
rekabette şehirlerin avantajlı konuma
geçebilmeleri için de ekonomik
yapılarının gelişmelere uygun şekilde
sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.
Çalışmanın ilk bölümünde konunun
zihinlerde altyapısının oluşturulması
düşüncesiyle şehre ait temel kavramlar
(Şehir, Şehirleşme, Şehirlileşme,
Şehirlerin Sınıflandırılması gibi) ele
alınıp açıklanmıştır. Yine konunun
özünü oluşturması bakımında ‘Şehir
Ekonomisi” kavramı bu ilk bölümün
sonunda açıklığa kavuşturulmuştur. İkinci
bölümde ‘Şehir Ekonomisi” kavramı,
Yozgat ili özelinde 2009-2019 dönem
aralığı esas alınmak üzere masaya
yatırılmıştır. Burada özellikle bahse konu
dönemde Yozgat ilinin ekonomik büyüme
ve ekonomik kalkınma ölçeğindeki
gelişmeleri istatistikî verilerin ışığında
tespit edilmeye çalışılmıştır. Ekonomik
büyüme olgusu GSYH, sektör gelişmeleri
(Tarım, Sanayi, Hizmetler), dış ticaret ve
istihdam verileri üzerinden incelenirken;
ekonomik kalkınma olgusu 11 boyut
(Konut, Çalışma Hayatı, Gelir ve Servet,
Sağlık, Eğitim, Çevre, Güvenlik, Sivil
Katılım, Altyapı Hizmetlerine Erişim,
Sosyal Yaşam, Yaşam Memnuniyeti) ve
bu boyutları detaylandıran 41 gösterge
üzerinde incelenmiştir. Üçüncü bölümde
2009-2019 dönemi itibariyle ‘Yozgat
Şehir Ekonomisi’ne ilişkin elde edilen
ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma
verileri ikinci bölümdeki başlıklar takip
edilmek suretiyle değerlendirilmiştir.
Sadece değerlendirilmeyle yetinilmemiş,
geliştirilebildiği nispette önerilerde
de bulunulmuştur. Son olarak ‘Sonuç’
bölümünde ise çalışma hakkında genel
bir değerlendirme yapılmıştır” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL

Eski Belediye Başkanı vefat etti
Yozgat’ın Aydıncık
İlçesinin eski Belediye
Başkanı Bahattin Özger
hayatını kaybetti. Özger’in
vefatı ailesi kadar,
sevenlerini de üzdü.
Bahattin Özger, 2009-2014
yılları arasında Aydıncık
Belediye Başkanlığını
yapmıştı.
BOZDAĞ’DAN
TAZİYE MESAJI
AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ,
vefat eden eski Belediye
Başkanı Bahattin Özger
için taziye mesajı yayınladı.
Bozdağ, “Tedavi
gördüğü hastanede vefat
eden Yozgat Aydıncık
ilçesi eski Belediye
Başkanı Bahattin Özger’e
Allah’tan rahmet;kederli
ailesine ve yakınlarına
başsağlığı ve sabır dilerim.
Rabbim, merhameti ve
mağfireti ile muamele
eylesin. Mekanı cennet
olsun” diye konuştu.
Aydıncık Belediye
Başkanı Ahmet Koçak da,
“Aydıncık ilçemizde 2009
-2014 yıllarında Belediye

Başkanlığı yapan Bahattin
Özger'in Hakkın rahmetine
kavuştuğunu üzüntüyle
öğrenmiş bulunuyorum.
Merhuma Allah'tan rahmet
yakınlarına başsağlığı
diliyorum” dedi.
Aydıncık eski Belediye
Başkanı Ahmet Demirel
ise, “İlçemiz 9.dönem
belediye başkanımız
Bahattin Özger vefat
etmiştir. Zile eski Milli
Eğitim müdürlüğü de
yapmış olan, benden
görevi teslim alan ilçemizin
değerlerinden eğitimci ve
idarecilerinden biri olan
esprileri mütevaziliği ile
eğitim camiası ve halkımız
arasında sevilen sayılan
meslektaşım Bahattin
Özger kaybetmenin
üzüntüsüyle, değerli
başkanımızın ailesi, akraba
talukatına ve İlçemiz
halkına başsağlığı diliyor,
Merhum kardeşime
Allahdan rahmet dilerim,
mekanı cennet kabri pir
nur olsun” ifadelerine yer
verdi.
Murat KARATEKİN

Sorgun’a atama kararı

Gözler Yozgat’ta
Uzun süredir gündemi
meşgul eden ‘Sorgun’da
ilçe başkanı kim olacak?’
sorusu yanıt buldu. AK Parti,
Sorgun'da İlçe Başkanını
kongre yerine atama yolu ile
belirledi.
Partinin il genel meclis
üyeliğini yapan isimlerden
Mesut Kılıç ilçe başkanı
olarak atandı. Öte yandan
gözler Yozgat’a çevrildi.
AK Parti Yozgat İl Başkanı
Çelebi Dursun’un kongrede
aday
olmayacağını
açıklamasının
ardından
henüz Yozgat
adayı ile ilgili
bir açıklama
yapılmadı.
Kamuoyunda
birbirinden
farklı isimler
zikredilirken,
sürecin
uzaması hem
Yozgat’ta
hem de parti
tabanında

huzursuzluklara neden
oluyor.
İl başkanlığı için Yusuf
Türkmen, Harun Evcimen,
eski belediye başkanı Yusuf
Başer, Nurullah Nurdoğan
ve Sibel Yıldırım’ın adı
geçerken, Salı günü 2 adayın
AK Parti Genel merkezine
görüşme için çağırıldığı
ifade ediliyor.
KILIÇ’TAN AÇIKLAMA
Öte yandan Sorgun
İlçesi’nde atama kararı ile
başkanlığa getirilen Mesut
Kılıç, verilen görevi en iyi
şekilde yerine getirmek
için çalışacağını kaydetti.

Kılıç, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada; “Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın
tensipleriyle, Ak Parti Genel
Merkez Teşkilat Başkanı
Erkan Kandemir’in takdirleri
ile AK Parti Sorgun İlçe
Başkanlığı görevi Şahsıma
Tevdi edilmiş bulunmaktadır.
AK davamızın bir neferi
olarak, Milletimize hizmet
etme aşkıyla çıktığımız
bu yolda, ortak akılla,
dayanışma içerisinde, bütün
teşkilatımız ve
partimize gönül
vermiş dava
arkadaşlarımızla
kucaklaşarak,
birlik ve
beraberlik
içerisinde
Sorgun’umuza
birlikte büyük
hizmetler
yapacağız.
Bu azim ve
kararlılık
içerisinde
teşkilatımızın ve
kutlu davamıza
gönül vermiş
her bir dava arkadaşımızla
el ele, gönül gönüle
vererek bütün halkımızın
teveccühünü kazanmak
üzere her türlü çabayı
sarf edeceğime emin
olabilirsiniz.
Şahsıma bu kutlu
görevi layık gören Başta
Cumhurbaşkanımız ve
Genel Başkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a,
AK parti Genel Merkez
Teşkilat Başkanımız Sayın
Erkan Kandemir’e teşekkür
ederim” ifadelerine yer
verdi.
Eda DEMİREL
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Vatandaş
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‘güven’ istiyor

Çamlık Tv olarak vatandaşların
nabzını tutmaya devam
ediyoruz. Ekonomi Bakanının
değişmesi sonrasında
Benzin, Döviz ve altında ciddi
indirimler geldi.
Çamlık TV olarak vatandaşlara,
“Son dönemde mazot, benzin
ve dövizdeki indirimleri nasıl

Ahmet Doğan: tam bir fikrimiz yok.
Çok faydası olacağını düşünmüyorum.
Tekrar yılbaşını bulmaz yükseleceğini
düşünüyorum.

değerlendiriyorsunuz?” diye
sorduk. Vatandaşlar, ekonomi
de güven ve istikrar istiyor.
Yozgatlıların “Son
dönemde mazot, benzin ve
dövizdeki indirimleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?”
sorusuna verdiği cevaplar ise
şöyle: Murat KARATEKİN

Hasan Solmaz: Bunu zaman gösterecek.
Kısa bir algı oldu ama sonucu bilmiyorum.
Sonuç diğer yapıdaki yapısal referumlar.
Yani demokrasi, insan hakları, özgürlük,
hukuk bunlar eğer gerçekten devreye
girerse belki daha iyi neticeler olur., yoksa
eski taş eski hamam devam eder.

Rıza İpek: Çok iyi değerlendiriyoruz, ben
servisçilik yapıyorum. Servisçilerin hepsini
kredi ile araba aldık. Kredi ile arabaları
taksitlerini ödeyemiyoruz. Benzine indirim
de gelse faydalanamıyoruz.

İdris Demirtaş: İnşallah iyi olur. Ekonomi
bakanından değişmesinden sonra biraz
düzeleceğine sanıyorum ama benim cebime
göre biraz sıkıntılı.

Mülayim Uçar: Ben hiç inanmıyorum. Bir
gece inip bir geçe yükseliyor. O yüzden ben
inanmıyorum.

Muharrem Arslan: Çok iyi bir gelişme.
Ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah bu devam
eder.

Alaattin Hökelekli: Düşüyor ama bunun
yarını belli değil. Bir defa güvenin
olabilmesi için insanların öz geçmişine
bakmak lazım.
18 yapılmayan şeyleri 1 ayda, 15 günde
yapılması mümkün değil. Bir şey kaç
senede bozuldu ise ancak o kadar sürede
düzelir. O bakımdan ben iyimser değilim.
Her şey eski halini 15-20 günde bulacak.

“Anladığınız işi yapın”
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 58 yaşındaki Sürmeli Pide Sahibi
Ramazan Sarıaslan oldu. 42 yıl önce
çıraklık ile başlayıp şimdi ise Pide ekmek
üzerine esnaflık yapan Ramazan Sarıaslan’a
mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
EŞEK İLE EKMEK
DAĞITARAK BAŞLADIM
Sürmeli Pide Sahibi Ramazan Sarıaslan,
babam fakir olduğundan dolayı fırına çırak
olarak verdi. O zaman ekmek dağıtımları
eşek ile olurdu. Bende ilk başladığımda eşek
ile ekmek dağıtmaya başladım. Derken usta
oldum. 42 yıldır da bu iş üzerine çalışıyorum”
dedi.
HİÇ BİR HAYALİM GERÇEK OLMADI
Hayalinde çok düşüncelerin olduğunu
belirten Sarıaslan, “insanların hayali çoktur.
Ama okuyamadık. Babamızın durumundan
dolayı bu işe girdik. Kurduğumuz hayalimizin
hiç biri gerçek olmadı” dedi.
HÜRMET VE SAYGI KALMADI
Sürmeli Pide Sahibi Ramazan Sarıaslan,

“dünden bugüne esnaflık hayatında
değişimler oldu.
Bize göre daha önce müşteriler
geldiğinde hürmet eder ve saygı gösterirdi.
Şimdi hürmet ve saygı kalmadı.
Şimdi gelen kıymalı veya pide yaptıracağı
zaman tezgâhın üzerine şunu yap diye atıyor.
Daha önceleri hal hatır sorarlardı. Şimdi
hiçbir şey yok.
AHİLİK GELENEĞİ YOK
Ahilik geleneğinin kalmadığını ifade eden
Sarıaslan, “öncekine nazaran yok diyebilirim.
Daha öncelerde her şey vardı. Ama şimdi
hiçbir şey kalmadı”
BİLDİĞİ İŞİ YAPSINLAR
Sürmeli Pide Sahibi Ramazan Sarıaslan,
“Yeni işyeri açmak isteyenler kendi
yapabilecekleri ve anladıkları yapabilirlerse
çok iyi olur.
Eğer ki işten anlamayıp başkasını
çalıştırayım derlerse o iş sıkıntılı olur. Bu işte
kendin çalışmıyorsan olmaz.
İlla ki, kendi yapabileceği ustası olduğu
ve bildiği bir işi yapsınlar.

Polis seferber oldu!
Yozgat’ta Kamu Personel
Seçme Sınavı (KPSS) öncesi,
kimliklerini evde unutan ve
kaybeden adayların yardımına
polis ekipleri yetişti.
Yozgat'ta Kamu Personel
Seçme Sınavı (KPSS) öncesi,
kimliklerini evde unutan ve
kaybeden adayların yardımına
polis ekipleri yetişti.
Yozgat'ta ortaöğretim

düzeyi KPSS'ye girmek için
sınav salonlarına gelen
adaylar, güvenlik kontrolünden
geçirilerek içeri alındı.
Korona virüs önlemleri
kapsamında adaylara sınav
binası girişlerinde görevlilerce
maske ve dezenfektan
dağıtıldı.
Sınav öncesinde
kimliklerini kaybeden ya da

üzerinde fotoğraf olmayan
adayların koşuşturmacaları
ise kameralara yansıdı. 16
aday, polis eşliğinde İl Nüfus
Müdürlüklerindeki işlemlerini
hızlıca tamamlayabilmek
için ter döktü. Adaylar geçici
kimliklerini çıkardıktan
sonra polis araçlarıyla sınava
girecekleri okullara yetiştirildi.
İHA

Taştan ailesinin acı günü
Yozgat’ın
Akdağmadeni
İlçesinin sevilen
esnaflarından
Yalçın Taştan
hayatını kaybetti.
Akdağmadeni
Belediyesinden
emekli Hayrettin
Taştan’ın oğlu,
Onur ve Orkun
Taştan’ın babaları
Yalçın Taştan dün

son yolculuğuna
uğurlanacak.
Yalçın Taştan
ilçe mezarlığında
toprağa verildi.
Bizde Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak
Yalçın Taştan’a
Allah’tan rahmet,
kederli ailesi
ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.
Murat KARATEKİN
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VALi POLAT

BAŞARI DiLEDi
Sorgun Belediyespor,
Fenerbahçe HDI Sigorta
maçını Vali Ziya Polat’da
izledi.
Vali Polat’ın yanı sıra maçı
Belediye Başkanı Erkut Ekinci,
Kulüp Başkanı Ergin Gül ile
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı’da izledi.
Vali Ziya Polat karşılaşma
öncesinde her iki takıma da
başarı temennisinde bulundu.
Murat KARATEKİN

Sorgun direnemedi!

Axa Sigorta Efeler Liginde mücadele eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor, ligin 16’ıncı
haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta’yı konuk etti. Sarı-siyahlı takım İstanbul ekibine direnemedi.
Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI
Sigorta’ya 3-0 mağlup oldu. Sarı-siyahlı
takım aldığı bu mağlubiyetle 12 puanda
kalarak 12’inci sırada yer aldı
14. GALİBİYETİNİ ALDI
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol
Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 16.
haftasında Yozgat temsilcisi Sorgun
Belediyespor’a konuk oldu.

Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan
maçı 16-25, 17-25, 18-25’lik setlerle 3-0
kazanan Takımımız, 14. galibiyetini aldı ve
liderliğini sürdürdü.
Başantrenör Erkan Toğan yönetimindeki
Fenerbahçe HDI Sigorta maça; Ulaş Kıyak,
Graham Vigrass, Nicholas Hoag, Emre
Batur, Salvador Hidalgo, Metin Toy altısı ve
libero Hasan Yeşilbudak’la başladı.

Nicholas Hoag ve Metin Toy’un
sayılarıyla başlayan mücadelede 3-3
eşitliğin ardından karşılıklı sayılarla teknik
molaya 9-12’lik skorla gidildi.
Mola dönüşü hücumda etkili oynayan
Fenerbahçe HDI Sigorta farkı çift hanelere
çıkardığı ilk seti 16-25 kazandı.
İkinci sete de hücumda oldukça etkili
başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, teknik

molaya 6-12 önde girdi. Mola dönüşü
avantajını sürdüren ekibimiz, seti 17-25
önde tamamladı.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü
sette teknik molaya Fenerbahçemiz 8-12
önde girdi. Mola dönüşü etkili oyununu
sürdüren ekibimiz; seti 18-25 maçı da 3-0
kazandı.
Murat KARATEKİN

Ağrı hazırlıkları başladı
Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin
11’inci haftasında deplasmanda
karşılaşacağı Ağrı 1970 Spor
maçının hazırlıklarına dün başladı.
Kırmızı-siyahlı takım dün kendi
tesislerinde toplanarak, Ağrı ekibi
ile yapacağı maçın çalışmalarına
start verdi.
Teknik Direktör Nihat Tinel,
antrenman öncesinde oyuncuları ile

Periler ilk galibiyetini aldı
THF Kadınlar Birinci liginde mücadele eden
temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor
takımı ligde ki ilk galibiyetini aldı. Periler, ligin 8’inci
haftasında karşılaştığı Ordu Gençlikspor’u 35-13 mağlup
etti. Periler aldığı bu galibiyetle ligdeki ilk puanını aldı.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü
aldığı bu galibiyetle 10’uncu sıraya yükseldi. Kadınlar
Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile
ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ordu Recep

Kara Spor Salon’unda Ordu Gençlerbirliği ile oynadığı
müsabakayı 35-13 kazandı. Yedek oyuncuları bulunmadan
çıktığı müsabakada Hilal 17 gol ile yıldızlaşırken, Yozgat
Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ordu
Gençlerbirliği takımı karşısında müsabakanın ilk yarısını
15-6 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında
da üstünlüğü koruyan temsilcimiz Ordu Gençlerbirliği
takımını 35-13 farklı bir skor ile yenerek ligdeki ilk
galibiyetini de aldı. Murat KARATEKİN

bir toplantı yaptı. Genç teknik adam
oyuncularından Ağrı 1970 Spor
maçına konsantre olmalarını istedi.
Daha sonra oyuncular düz koşu
yaptı. Açma germe hareketleri ile
süren antrenman 5’e 2 top çalma
oyunu ile tamamlandı. Kaleciler ise
takımdan ayrı çalıştı. Yozgatspor
1959 FK’nın Ağrı ile yapacağı
karşılaşmanın ilk antrenmanı
yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Haber Merkezi

