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GELENEKSEL MOTIFLER

ŞEFAATLI’DE CAN BULUYOR
Türk kültürünün geleneksel kilim motifleri Şefaatli’de kadınların elinde can buluyor.
Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya
Polat, Kooperatif Başkanı Ümmügülsüm Döker’den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ŞAHİT OLDUK, MUTLU OLDUK
El emeği göz nuru ürünlerin çok kıymetli
olduğunu dile getiren Vali Polat, “Bir yıl önce
kurulan kilim atölyemizde yapılan çalışmaları
yerinde inceledik. 4-5 aydır da üretim yapılıyor.
Bacılarımızın, ablalarımızın göz nuru kilimlerini
ürüne, kilime dönüştüğünü hep birlikte şahit
olduk ve mutlu olduk” dedi.

1 YIL ÖNCE BAŞLADI
Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi Başkanı Ümmügülsüm Döker, kilim
dokuma işine bir yıl önce başladıklarını kaydetti.
Tezgahların kurulması ile birlikte eğitimlerini
aldıklarını kaydeden Döker, “Devletimiz sağ
olsun çok destekte bulundu. Tezgahlarımızın
kurulması ile birlikte eğitimlerimizi aldık. Verilen
eğitimler sonrasında bu işleri çıkardık. Şu anda
13 tezgahımızda çalışmalarımız devam ediyor.
Arkadaşlarımız bu konuda baya bir istekli. Gelen
arkadaşlarımız her gün geliyor ve işlerinde
başında oluyorlar” şeklinde konuştu. > 3'TE

GELECEK SEÇİMLERİN DEĞİL

GELECEK NESiLLERiN HAREKETi
MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, Aksaray Milletvekili
Ramazan Kaşlı ve MHP Merkez
Yürütme Kurul Üyesi Sezer
Yozgat ile Adım Adım 2023, İlçe

İlçe Anlatma ve Aydınlatma
toplantıları kapsamında Yozgat’ta
basın mensupları ile bir araya
geldi.
>>> 6'DA

ÇEKEREK'TE DOĞA VE TURİZM

FESTİVALİ DÜZENLENECEK
Yozgat’ın Çekerek
ilçesinde 16 ve 17
Temmuz tarihlerinde
2 gün sürecek “Doğa
ve Spor Festivali”
gerçekleştirilecek.
Festivalin ilk
gününde Yozgat ili
ve ilçelerine yapılan
yatırımların toplu
açılış ve temel atma
törenlerinin yanısıra
çeşitli yarışmalar ve
etkinlikler yer alacak.
>>> 3'TE

ALTINSOY PLAZA’DA

TSE STANDARTLARINDA HİZMET
Altınsoy Plaza Yöneticisi
Kenan Altınsoy, hizmetlerinde
kaliteye önem verdiklerini
belirterek, “İşletmemizde
Hizmet yeterlilik belgemiz var.
TSE’liyiz. Yaptığımız işlemlere
2 yıl garanti veriyoruz” dedi.
Altınsoy, Altınsoy, 1 Haziran
2022 itibarı ile Altınsoy Plaza’da
sorumluluğu devraldıklarını
belirtti. >>> 4'TE

Ege’nin en önemli dekorasyon şirketinin Yozgat’tan
İzmir’e uzanan başarı hikayesi Çamlık Gazetesi’nde

KRAL DAİRELERİNİN
DEKORU ONLARIN İŞİ
Yozgatlı Çelik Ailesinin sahibi
olduğu “Lüx Tavan Dekor” şirketi,
İzmir’de dekorasyon sektöründe
Ege bölgesinin marka şirketi oldu.
Çamlık Medya’nın ziyaret ettiği
Çelik Ailesi, sektöründe yürüttüğü
başarılı çalışmalarla gurur verirken,

Yozgat’a olan vefaları ile de dikkat
çekiyor.
Yıllar önce üniversite eğitimi
dolayısıyla Yozgat’tan Antalya’ya,
oradan da İzmir’e göçtü Yozgatlı
Çelik Ailesi.
>> 6'DA

LGBT DERNEKLERI

PROTESTO EDİLDİ
Yozgat Yeniden Refah
Partisi Gençlik Kolları,
LGBT ahlaksızlığına geçit
vermeyeceklerini haykırmak
için basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Meydanında bir
araya gelen Yeniden Refah

Partisi Yozgat İl başkanı
Nihat Kayhan, Gençlik Kolları
Başkanı Ramazan Kızılay, İl
eğitim başkanı Aydeniz Uçar
ve partililer her geçen gün
sayısı artan LGBT derneklerini
protesto etti. >>> 4'TE

ÇAYIRALAN'DA

BAY ÇAMLIK

DEPREM KORKUTTU
Yozgat'ın Çayıralan İlçesi'nde
bugün saat 12:43 sularında deprem
meydana geldi. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü,
Bölgesel Deprem Tsunami İzleme
ve Değerlendirme Merkezi'nden
edinilen bilgiye göre yerin 4.4
kilometre derindiğinde meydana
gelen depremin şiddeti ise 3.0 olarak
ölçüldü. >>> 2'DE

40’ın sırrı

MEZUNIYET

SEViNCi

Yozgat Bozok
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
öğrencileri yapılan
törenle mezuniyet
heyecanı yaşadı. Fen
Edebiyat Fakültesinde
2021-2022 akademik
yılı lisans eğitimlerini
başarıyla tamamlayan
öğrenciler
düzenlenen
mezuniyet törenleriyle
diplomalarını aldı.
>>> 2'DE

Emmi: Gününüz aydın olduğu kadar
gönlünüzde aydın olsun.
Bu topraklar, bağrından haya kusmuş, insanının elini, dilini ve dahi belini
en kadim edep zincirine vurmuştur.
Yediğimiz mirasa bile yan gözle bakar olmuş bu toplum, istikameti nasıl
belirler deyin bana. Ders almak için illa
mektebe mi gidilir illa mürekkep mi
yalanır söyleyin bakayım. Ve dahi herif
olmak için illa sırt mı yere getirilir buyurun hele. Kapı bilen eşik bilen, edep
ile gelen vay gözümün nurları vay.
Dersiniz şimdi emmi yine frekans
karıştırdı, yok azizim karışan bir şey
yok tabi anlayana. Bu arada bir 40
rakamı dolanır durur memleket gündeminde. Aynı 40 rakamı kadim gündemde de çok sırlıdır. Bir okuyun derim.
Tabi birde bizim saat kulesi sözlüğünde
40'ından sonra azanlar için denilenler
var bilirsiniz.
Hayırlı olan baş tacıdır her dem
efendim.

GÜNCEL
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İSMAİL KOÇAK’LA VUSLAT YOLCULUĞU
İsmail Koçak hocamla bir
“Vuslat Yolculuğuna” çıkacağız.
Rabbim yolculuğumuzu hayırlı
ve mübarek eylesin!.. Öncelikle İsmail Koçak kimdir, sizlere
yazarı kısaca tanıtmak isterim:
1957 Yozgat Şefaati, Halaçlı
Köyü doğumlu. İlkokulu köyünde,
ortaokulu Şefaatli’de, liseyi de
Perşembe İlköğretmen Okulunda
okumuş ve Yozgat MYO makinemotor bölümünü bitirdikten sonra
öğretmenlik görevine başlamıştır.
Daha sonraları dersanecilik ve sürücü kursu müdürlüğü
yapan Koçak, emeklilik dönemi
yaklaşınca yeniden göreve dönmüş ve
Yozgat Gazi Mustafa Kemal İlköğretim
okulu müdürüyken kendi isteği ile emekli olmuştur. Halen Yozgat Merkez Bilgi
Sürücü kursunda eğitim görevine devam etmektedir. Yozgat Şairler Yazarlar
Derneğinin başkan yardımcısı ve yönetim
kurulu üyesidir.
“Madem döner durur dünya
Son durakta biz inelim
Bozulmuşsa maya kimya
Bu insanı ne edelim ! “
“Vuslat Yolculuğu” na doğumla birlikte
başladığımız bir gerçek. Bu yolculuğun
sonunda Yaradan’a ulaşma durumuna
“VÜSÛL” diyoruz. “0’dan geldik, O’na
döneceğiz” gerçeğini unutanlar bu yolculukta rotasını kaybedenlerdir. Yazar
da bu yolculuğun sonunu “Vuslata erme
” olarak değerlendiriyor ve bu konudaki
meramını da kitabın ön açıklamasında izah ediyor: “Tasavvuf, Gülnihal ve
Tasavvufta Hiçlik Makamı” açıklamasını

okumadan yazarın şiirlerini
okumanız anlamsız olur ve
onu anlamaktan uzak kalır.
“Bu ellerim bağlansa da
Geliyorum ben Gülnihal
Başıma dolu yağsa da
Geliyorum ben Gülnihal!”
İsmail Koçak hocamla
birçok konuyu tartışır paylaşırız.
Özellikle
şiir ve edebiyata olan ilgisi
daima dikkatimi çekmiştir.
Şiir yazdığını da daha sonra öğrendim. Neden kitap
çıkarmayı düşünmediğini konuştuğumuz da: “Gülnihal” açıklamasını
yaptıktan sonra anladım ve bilakis “Gülnihal’e” vuslat yolculuğu sonucu ulaşmanın
mümkün olacağı izahımız onu bu eserin
yayımlanmasına vesile kıldı!...
Öğretmen okulu mezunu olması ve
Türkçeyi en iyi şekilde yorumlayıp kurallarına bağlı kalması başarı yolculuğunu
pekiştireceği için şiir ve edebiyatta “Ben
de varım!” demesini istedik. Şiirde o’ bizi,
biz de onu yüreklendirdik ve destekledik
diyebiliriz. Sözcükleri ve anlamını en iyi
şekilde değerlendiren ve en iyi-en isabetli
olarak kullanan yazar olarak gördük kendisini ve bu başarı saklı kalmaz, kalmamalı dedik:
“Karanlıksa kandilleri yakmalı
İnsan önce kendisine bakmalı
Eteğinden tüm taşları dökmeli
Hayallerle yaşadığım farkettim
Bulut ile uçar iken terk ettim.”
Kelimelerin gerçek ve derin anlamlarına vakıf oluşu, şiirlerine de yansıyor

AHMET
SARGIN

şüphesiz ki:
Bir kelime ve bir mısra ile çok şey
anlatmak istediğini anlıyoruz. Anlam derinliği ve tasavvufi kelimeler seçişi ruhunun derinliklerinde yatan manevi havayı
yansıtıyor ve şiirlerinde manevi- tasavvufi hava ağır basıyor:
“Gökyüzüne desen yapıp dolduran
Yıldızları ateş yakıp olduran
Karadeliklerde tekrar solduran
Yokları var eden sensin Allah’ım
Nimetleri veren sensin Allah’ım !”
“Gel diyorsan aşıp gelem dağları
Bırakmıyor sevdan beni Gülnihal.
Talan ettim gönlümdeki bağları
Bırakmıyor sevdan beni Gülnihal!”
Hayatın çilesi ve insanın yalnızlığı onu
ilahi buyruğa boyun eğdiriyor. İnsan çaresiz değil; umut bağladığı ve arzuladığı
ilahi bir nizam vardır. Umutsuz ve çaresiz
yaşamak insana zuldür. Yazar bu umudu
asla kaybetmemiş şiirlerine ve dizelerine
umut ışığını nakış nakış işlemiştir:
“Haksıza hırsıza pirim mi gerek
Doğruyu eğriyi ortaya seyrek
Yolu bir olanla bir olmak gerek
İnsanların yolu ayrı olmasa
Ne ben Hızır’ım, ne de sen Musa!”
“Tüm düşleri hayra yordum
Kuytu yere bahçe kurdum
İnsanlığa vakıf verdim
Haramiler hasat eder!”
“Gönül sesimi bir duysan
Dünyada padişah olsan
Ecel gelir ölür insan

Ben beni bildim Gülnihal!”
Yazar şiirlerinde bir çok konuya değinmiş: Vatan, millet, bayrak, memleket,
ilahi aşk, özlem, vuslat, kavuşma ve aile
sevgisi gibi...Mahlas olarak da:”Koçak!”
sözcüğünü kullanıyor. Dili sade, Türkçeye
vakıf, anlatımı da duru olup milli ve manevi duyguları terennüm etmeye çalışmış
şiirlerinde...
1. Eser: 1. Bölümü: Hiç’e Doğru
2. Yozgat Sevdası
3. Şiir Tadında
4. Bu Ülke Bizim
5. Bizim Aile diye..
Beş bölüme ayırmış olduğu şiirlerini bir
çırpıda okuyacağınızdan eminiz. Bölümlerin arasına da yöresel anı- fıkra yazıları yerleştirilmiş ki soluk alalım ve eseri
zevkle okuyalım diye...
Eserinin hayırlı olmasını diliyor hocama da sağlık ve başarı dolu hayırlı ömürler temenni ediyoruz. “Vuslat Yolculuğu!”
hayırlı olsun! Rabbim onu ve bizi insanca- alnının akı ve ilahi müjdesi ile vuslata
erenlerden eylesin inşallah !
Şu dizeleri ile sizleri baş başa bırakıyor
İsmail Koçak hocama da başarılar diliyoruz..”Vuslat Yolculuğu” eseri de hayırlı.
“Tüm engelleri aşalım
Koçak duyup koşalım
Turan ilde coşalım
Canım yurdum Türkiye...
“Selam salıp yola devam ederim
Dünyada bir İsmail’de var derim
Koçak böyle alın yazım kaderim
Çok az kaldı uzun yola çıkmadan...”

MEZUNIYET SEVINCI
Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi öğrencileri yapılan törenle mezuniyet
heyecanı yaşadı. Fen Edebiyat Fakültesinde 20212022 akademik yılı lisans eğitimlerini başarıyla
tamamlayan öğrenciler düzenlenen mezuniyet
törenleriyle diplomalarını aldı.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen mezuniyet törenine Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi
Karaca, Dekan Yardımcıları, öğretim elemanları,
öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile
başlayan mezuniyet töreni Fakülte birincisi Vuslat
Şeyda Durusoy’un konuşması ile devam etti. Fen
Edebiyat Fakültesi birincisi Vuslat Şeyda Durusoy
mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı.
Durusoy konuşmasında: “Nice anılar ve güzel
duyguların eşliğinden gururlu ve bir o kadar da
hüzünlü bir şekilde bayrağı yeni nesillere teslim
ederek üniversiteden mezun oluyoruz. Kaliteli bir
eğitim için gereken bütün olanakları sunan Yozgat
Bozok Üniversitesi ailesine minnettarım. Bugün
benimle birlikte mezun olan ve aynı heyecanı
yaşayan, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, bundan
sonraki hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha
Niyazi Karaca da yaptığı konuşmada: “Bir çok
farklılıkları ortaya koyarak Anadolu’nun yükselen
yıldızı haline gelen Yozgat Bozok Üniversitesi'nden
aldıkları donamımla öğrencilerimizi mezun
etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu yolda azimle,
inanç ve güvenle yürüyünüz. Hayalinizdeki
tüm umut kapılarının açılmasını temenni ediyor
mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Fen Edebiyat Fakültesi'nin 22. dönem mezunlarını
vermenin halkı gururunu yaşadıklarını ifade eden

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerin
hedeflerine odaklanmış, iddialı, akademyada
söz sahibi ve bölgesine değer katan marka
bir üniversite olduğunu vurguladı. Karadağ
konuşmasının devamında şunları söyledi: “Yozgat
Bozok Üniversitesi hedeflerine odaklanmış
aynı zamanda da eğitim öğretim süreçlerini
sürekli güncelleyerek öğrencilerini daha
donanımlı bir şekilde yetiştirmenin gayret ve
çabası içerisinde olan, diğer taraftan da bilginin
üretildiği ,akademiada söz sahibi olmanın haklı
gerekliliklerini yerine getiren bir üniversitedir. Bu
gururlanılacak ve iftihar edilecek bir durumdur.
Yozgat Bozok Üniversitesi, yapmış olduğu
bilimsel çalışmalar, mezun ettiği doktora öğrenci
sayısı, ulusal ve uluslararası görüntülükte söz
sahibi olan ve 126 devlet üniversitesi arasında 11.
sırada olan marka bir üniversitedir. Dolayısıyla
öğrencilerimizin diplomaları hem ulusal hem
de uluslararası düzeyde daha görünür ve daha
geçerlidir. Mezuniyetler, sevinci ve mutluluğu ve
hüznü aynı anda bize yaşatırken mezuniyetlerle
birlikte üniversitemizin potansiyelinin geleceğe
aktarılmasında da başka bir değer anlamına
geliyor. Bu vesile ile bu ülkenin yarınları ve
geleceği öğrencilerimizi başarılarından dolayı
tebrik ediyor, hayatlarında beklenti ve hedefleri
neyse onlarla karşılaşmalarını niyaz ediyorum.
Azim ve kararlılıkla başarıya odaklanmışsanız
bu hedeflerinize ulaşacağınızdan emin olmanızı
hatırlatmak istiyor, mesai arkadaşlarıma emek
ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum.
Mezuniyetiniz, vatanımıza ve milletimize hayırlı
uğurlu olsun."
Konuşmaların ardından Fen Edebiyat Fakültesi
birincisi Vuslat Şeyda Durusoy, yaş kütüğüne isim
plakalarını çaktı.

ÇAYIRALAN'DA

DEPREM KORKUTTU
Yozgat'ın Çayıralan
İlçesi'nde bugün saat 12:43
sularında deprem meydana
geldi. Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü,
Bölgesel Deprem Tsunami
İzleme ve Değerlendirme
Merkezi'nden edinilen bilgiye
göre yerin 4.4 kilometre
derindiğinde meydana gelen
depremin şiddeti ise 3.0 olarak
ölçüldü.
Öte yandan Çayıralan
İlçesi Yukarı Tekke Köyü'nde
yaşayan ve depremi
hissettiklerini dile getiren
Ferit Özdere isimli vatandaş,
"Deprem saat 12:40 civarında
olduç büyük bir sarsıntıydı.
Allah daha büyük felaketlerden
korusun. Mahallemizde
hissedildi" dedi.

YIL: 10

SAYI:3009

27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Kuruluş:

03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ

SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL

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

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

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

BASIM YERİ

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

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

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.575
Satış:
Satış:1.697
1545.00
1193.00

DOLAR

Alış: 16.09
16.86
12.23
Satış: 16.97
16.38
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

18/11
7/2
20/11
6/1
23/11
3/-2
23/10
2/-4

KAYTAN
ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Erdoğan Akdağ Mah.
Kentpark girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
Viyana
Koleji Cad.
karşısıGardan
No:1/3-4Life
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
Sitesi B-Blok No:12
5020354
66 99
TELEFON:
212 05 02

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 13.82
17.75
18.17
Satış:
Satış:17.91
13.99
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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16/11
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:12
06:11 05:07
07:40 12:49
12:37 16:46
15:02 20:20
17:23 22:07
18:47

Paraşütle siyasetçiler gelecek mi?
Neredeyse tüm sigörmek ve gözlemeyasi partilerde yaşandı
niz gerekiyor?
yıllar yılı bu durum.
Şu sıra Ankara’da
Temayülde isminizin
yaşanan kıpırdanmailk sıralarda çıkması,
lar aslında bir süredir
teşkilatta görev almış
kuluçkada zamanını
olmanız, partinin nebekleyen sürecin ta
feri, ideolojinin adamı
kendisi.
olmak, dahası halk taEvet evet, kuluçka
rafından kabul görmek
dönemi.
gibi kavramların kifaSabırla süregelen
yetsiz kaldığı bir şehir
bir bekleyiş.
Yozgat.
Bir de kuluçkasız
tryilmaz@gmail.com
Yıllar ve o yıllarda
dönem var!
ortaya koyduğunuz
Makam ve serduruş, Ankara’dan paraşütle
vetle ilintili. Bir anda pat diye,
gelen siyasetçi ile yerle yeksan
aniden, şok etkisi oluşturacak
olur!
hızla yüz adım ileriye atılıveren
Yozgat’ın siyasi nabzını tutisimler.
mak, özellikle aday profilini
Ve Ankara’daki bu manevtam manasıyla tahmin edebilranın ardından Yozgat’a dikte
mek evvela Ankara’yı doğru
edilen, seçtim oldu türünden
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diretmeler.
Olmadı mı, bal gibi oldu.
Olmaz mı yine bal gibi olur!
Bunun yanı sıra geçmişte,
takribi 25-30 yıl öncesinde Yozgat, sandıktan çıkan isimlerin
milletvekili adayı seçildiği günleri de görmüş.
Yozgat’ta kurulan sandıklar
açılmadan üzerindeki mühürler
bozulmadan Ankara’ya gitmiş.
Tabi o dönem yapılan temayüller daha ahlaklı, daha vicdanlı ve hakkaniyetli kurallar
çerçevesinde yapılıyormuş. Net
bir ifade ile bir para bir oy etmiyormuş efendim.
O yıllarda da paraşütle gelen
adaylar vardı ama bir nebze de
olsa hakkaniyet siyasi arenada
ölçüyü belirliyordu.
Emeğin karşılığı pekala olu-

yormuş!
Ankara'daki süreci, gelişmeleri, hareketliliği, kuluçka dönemini görmeden Yozgat’ı konuşmak eksik olmaz mıydı? Mevzu
siyaset, özellikle seçim sathı
mahallinde gelecek arayanlar
olunca, milletin iradesine talip olanların değerlendirmesini
Ankara’dan yapmak gerektiği
kanaati oluşuyor bende.
Çamlık Ankara, bu anlamda
Başkent’teki siyasi havayı daha
derinden teneffüs etmemize
vesile oluyor.
Kıymetli Yozgatlılar,
Maalesef bu dönemde de paraşütle gelecek siyasetçilerimiz
ciddi hazırlık içerisindeler.
Az önce de bahsettiğim gibi,
kimi bir kuluçka süreci yaşadı,
bekledi, hamlesini yaptı, yapa-

cak…
Kimisi de makam ve servetinin hatırına yer bulacak.
Peki Yozgat’ın hiç mi esamesi okunmayacak, işte bu durumu ilerleyen günlerde daha
derinlemesine ve detayları ile
konuşalım olur mu?
Paraşütlü siyasetçilere karşı
temkinli olun, bu kez oyunuzu
havadan gelene değil içi(mi)
nizden gelene verelim istiyorum.
Ankara’dan bakıp Yozgat’ı
konuşmaya, Yozgat’tan bakıp
Ankara’yı buradan en net hali
ile, asla ve kat’a çekince duymadan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
Takipte kalın efendim.
Haftanız hayırlı ve bereketli
olsun.

ÇEKEREK'TE DOĞA VE TURİZM

FESTİVALİ DÜZENLENECEK
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde 16
ve 17 Temmuz tarihlerinde 2 gün
sürecek “Doğa ve Spor Festivali”
gerçekleştirilecek.
Festivalin ilk gününde
Yozgat ili ve ilçelerine yapılan
yatırımların toplu açılış ve temel
atma törenlerinin yanısıra çeşitli
yarışmalar ve etkinlikler yer alacak.
Lavanta Hasadı Yarışması,
Bisiklet Yarışması, Gözleme
Yarışması, En Güzel Buzağı
Yarışması, Balık Tutma Yarışması
ve Uçurtma Yarışmasıyla devam
edecek festival kapsamında Futbol
Turnuvası Final Maçı, Tenis Gösteri

Maçı, Hedef Bulma Yarışmaları,
Okçuluk Yarışması, Geleneksel
Çocuk Oyunları etkinlikleri de
düzenlenecek.
Uluslararası Rafting Grand Prix
heyecanına evsahipliği yapacak
ilçede ülkemizin gururu olan Türk
Yıldızları da uçuş gösterisi yapacak.
Festival kapsamında Eser
Eyüpoğlu, Oğuzhan Koç ve Zara
konserleri de gerçekleşecek.
Çekerek Millet Bahçesi açılışa
hazırlanıyor.
Çekerek Millet Bahçesi
açılış için gün sayıyor. İlk kez
gerçekleştirilecek “Doğa ve Spor

GELENEKSEL MOTIFLER

ŞEFAATLI’DE CAN BULUYOR
Türk kültürünün geleneksel kilim motifleri Şefaatli’de kadınların elinde can buluyor.
Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya
Polat, Kooperatif Başkanı Ümmügülsüm Döker’den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
El emeği göz nuru ürünlerin çok kıymetli olduğunu dile
getiren Vali Polat, “Bir yıl önce kurulan kilim atölyemizde
yapılan çalışmaları yerinde inceledik. 4-5 aydır da üretim
yapılıyor. Bacılarımızın, ablalarımızın göz nuru kilimlerini
ürüne, kilime dönüştüğünü hep birlikte şahit olduk ve
mutlu olduk” dedi.
1 YIL ÖNCE BAŞLADI
Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
Başkanı Ümmügülsüm Döker, kilim dokuma işine
bir yıl önce başladıklarını kaydetti. Tezgahların
kurulması ile birlikte eğitimlerini aldıklarını kaydeden
Döker, “Devletimiz sağ olsun çok destekte bulundu.
Tezgahlarımızın kurulması ile birlikte eğitimlerimizi
aldık. Verilen eğitimler sonrasında bu işleri çıkardık.
Şu anda 13 tezgahımızda çalışmalarımız devam ediyor.
Arkadaşlarımız bu konuda baya bir istekli. Gelen
arkadaşlarımız her gün geliyor ve işlerinde başında
oluyorlar” şeklinde konuştu.
GELENEKSEL KİLİM MOTİFLERİ YAPIYORLAR
Yozgat ve Türk Motifleri olarak dokuma yaptıklarını
belirten Döker, “Yozgat ve geleneksel Türk motiflerine
özgü motif ve renklerini kullanıyoruz. Özellikle kırmızı
renkte ağırlık fazla. Bu hem bayrağımızın hem de canlı
renk olduğu için onu kullanıyoruz. Dokuduğumuz halıları
satışa sunuyoruz. Dokuduğumuz kilim ve halılara genelde
geleneksel kilimlere tutkusu olan yurt dışı ve yurt içinden
insanlarımız var. Onların istedikleri doğrultusunda kendi
beğendikleri renk ve motiflere yönelik siparişlerine göre
yapıyoruz” diye konuştu.
15 GÜNDE SECCADEYİ YAPIYORUZ
İstenilen siparişi desenlere döktüklerini anlatan
Döker, “Arkadaşlarımız normal mesai saatleri içerisinde
geldiklerinde 15 gün içerisinde bir seccadeyi çıkarıyorlar.
Ama bizler biraz daha ev hanımı olduğumuz için
geniş çalışıyoruz. Öyle durumlarda da bir ayı buluyor.
Müşterilerimiz istedikleri modellerinin süresini belirttikten
sonra sipariş veriyorlar. Şu ana kadar da verdiğimiz
sürede bir sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.
Vali Polat’a Şefaatli ziyaretinde Şefaatli Kaymakamı
Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca,
Ak Parti İl başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı
İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif
Yılmaz da eşlik etti.
ŞEFAATLİ KAZI ORAN İLE YETİŞİYOR
Vali Polat, Şefaatli ziyaretinde "Şefaatli Kazı ORAN
ile Yetişiyor Projesi" kapsamında, tarımsal üretim
merkezine dönüştürülen ve kaz üretimi yapılan eski
cezaevi binasında incelemede bulunarak, tesis ve kaz
üretimi hakkında bilgi aldı. Tesisi gezen Vali Polat, bu

hafta Şefaatli ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde
bulunduklarını söyledi.
ESKİ CEZAEVİNDE ÜRETİM YAPILIYOR
Şuanda Şefaatli ilçesindeki eski cezaevinde
bulunduklarını belirten Polat, “Kazlarımızı yetiştirdiğimiz
cezaevimiz artık üretim merkezi oldu. Şu ana kadar
Şefaatli ilçemizde yumurtadan çıkan 10 bine yakın
civcivimizi vatandaşlarımıza veriyoruz. Bunlara
vatandaşlarımız bakıyor. Vatandaşlarımızın bakımlarından
sonra yumurtalarını biz buraya alıyoruz ve tekrar üretime
sokarak civciv şekline getirip vatandaşlarımıza veriyoruz.
Böylece bir üretim döngüsü oluşturduk. Şu anda damızlık
kazlarımız burada ama 10 bine yakın kazımız ekonomik
girdi sağlansın diye vatandaşlarımıza sağlandı” dedi.
1 YILLIK DÖNGÜ SAĞLANDI
Projenin Şefaatli Kaymakamlığı projesi olduğunu
belirten Vali Polat, “ORAN Kalkınma Ajansımızın destek
ve verdiği ve sonrada Bakanlığımızın projesi de kabul
oldu ve 150 bin lira da oradan destek sağlanıyor. Bu işe
girmek ve döngüsünü sağlamak önemliydi. Şu anda 1
yıllık döngüyü sağladık. İnşallah Şefaatli’nin yanına kaz
üretim merkezinin de olduğunu hep beraber olacağını
göreceğimize inanıyoruz. Şefaatli Kaymakamımıza,
Belediye başkanımıza, özel idaremize, ORAN’ımıza
devletimize teşekkür ediyoruz. Gönül veren herkese
teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Festivalinin yapılacağı Millet
Bahçesinde; millet kıraathanesi,
cami, seyir terasları, yüzer iskeleler,
yürüyüş yolları, çocuk oyun
parkları ve yöresel ürünler pazarı
ile Yozgat’ın ilk bilim merkezi yer
alıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın teşvikiyle Millet Bahçesine
kazandırılan, fizik, kimya, biyoloji,
mühendislik tasarımları ve robotik
gibi alanlarda atölyelerle donatılan
bilim merkezi bölgedeki çocuk
ve gençlere yeni fırsatlar sunmayı
amaçlıyor. Bilim merkezinde ayrıca
bir de cep sineması bulunuyor.
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Yarı Aydın Her Şeyi Bilir
Odgurmuş: “Âlim bir
şeyler bilendir, cahil her
şeyi” diye bir söz var. Bu
konuda neler söyleyebiliriz.
Ögdülmüş: Evet ne
yazık ki toplumumuzda
böyle bir durum var.
Gerçek bir ilim adamı
kendi sahasına giren
konuları elbette derinlemesine bilir. Bunun
dışında mesleğini ilgilendiren başka bilgileri ve
ilgi duyduğu başkaca konularda
da bilgi sahibi olabilir. Fakat
özdeyişte ikinci olarak belirtilen
“cahil her şeyi” derken sıradan
bir vatandaş kastediliyorsa bu
biraz açıklamaya muhtaç. Sıradan bir vatandaş ne kadar tv
seyretmişse, ne kadar haber
dinlemişse veya sohbet ortamlarında neler konuşulmuşsa ancak
o kadar bilgisi olabilir, ancak o
kadar fikir ileri sürebilir. Bu gibi
insanlar için her şeyi bilir demek
yanlış olur, Bizim vatandaşımız
her şeyi bilmez. O bir şeyi bilir o
da “Haddini bilmek.”
Fakat aslında ikinci bir gurup
insan daha var ki asıl her şeyi
onlar bilir. Bunlar her yerde vardır. Hele de sosyal medyanın
gelişip yaygınlaşması sonucuna
sayıları da o kadar çok arttı ki
inanılır gibi değil. Bu gurup her
konuyu mutlakla bilirler. En çet-

refilli konularda, en
bilinmedik konularda ve en esrarengiz konularda dahi
kalem oynatabiliyorlar.
Odgurmuş:
Birinci guruptaki
sade vatandaşlarımız anladık ama
ikinci gurupta bulunan her konuyu
bilenler de kimler?
Ögdülmüş: Evet
bu ikinci gurup insanlarımız istisnasız her konuyu bilirler. Bilmedikleri bir konu yoktur. Onların
kitabında “bu konuda bir bilgim
yok”, “bilmiyorum” diye bir
cümle asla yok. Bir televizyon
programında konuşmacılardan
birisi bunun gibi insanlar için
“Herşeyolog” tabirini kullandı.
Bu tabir bu kişileri tam olarak
tarif ediyor.
Eskiden bu gibi her şeyi bilen
tabirini televizyon programlarına
çıkan gazeteciler için ifade edilirken, sosyal medyanın yaygınlaşması sonucu kendisini biraz
okumuş olarak kabul edenler
artık her konuda fikir beyan eder
oldular.
Bu kişiler için “yarı cahil”
veya “yarı aydın” tabirini kullanabiliriz. Bu gibileri her zaman
çevrenizde görebilir ve hatta
sosyal medyaya girdiğinizde sık-
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ça rastlamak mümkündür. Bunların aslında çok önemli bir ortak
özellikleri vardır. Bu gibilerin
yetişme tarzlarından mıdır nedir,
yoksa yarım yamalak okudukları
kitaplardan mıdır nedir genellikle
her şeye ve hayatın her şeyine
de muhaliftirler.
Şimdi sorsanız bunlara; “bunu
da nereden çıkardınız şimdi”
derler ve ardından da ilave ederler: “Biz memleket gerçeklerinden bahsediyoruz”, “ülkede yanlış giden şeyleri söylemek bizim
görevimiz” derler.
Hâlbuki hayatın ve sosyal meselelerin kesin doğruları olmadığı
gibi kesin yanlışları da yoktur.
Herhangi bir söz bazı insanlara
göre iyi ve güzeldir, aynı söz
diğer bazılarına göre ise pek de
iyi değidir. Şurası bir gerçektir
ki; Değer yargıları her zaman
değişebilir.
Bir siyasi lider birine göre iyi
ve başarılıdır, bir diğerine göre
ise başarısızdır. Bu yüzden bu
gün size iyi gelmeyen icraatlar
bir başkalarının değer ölçülerine
göre iyi icraat olarak değerlendirilebilir.
Burada yanlış olan şey: Bir
insanın herkese ve her şeye nefretle bakıp sadece kendini beğenmiş biri gibi davranmasıdır.
Bu her konuyu bilen veya
bildiğini zanneden “herşeyolog”lar karşı mahallede olduğu gibi,

ulusalcı laikler arasında ve de
ne hikmetse kendilerini milliyetçi olarak görenler arasından da
çıkabiliyor.
Odgurmuş: Efendim, karşı
mahalleyi, Marksist sol’u, ulusalcıları, laikleri anladık ta şu
bizim milliyetçilerin onlarla aynı
paralelde hareket etmesini anlayamadım.
Ögdülmüş: Evet bu konuda
ben de şaşkınlık içerisindeyim.
Bir Marksist sol görüşlü olduğunu bildiğimiz köşe yazarının
görüşlerini ne yazık ki bu arkadaşların paylaşımlarında görmek
mümkün.
Hâlbuki Bir Marksist için ülke
meselelerini yorumlayıp eleştiri
getirmesi ile bir Milliyetçinin ülke
meselelerini yorumlayıp eleştirmesi arasında çok önemli farklar
olmalıdır. Marksistler için hedefe
ulaşma yolunda her yol mübah
olduğu halde bir milliyetçi için
bu durum böyle olmamalıdır.
Milliyetçi bir insanın tarihine
ve milletine karşı sorumluluğu
vardır. Şimdi herkes sanki koro
halinde ve aynı koronun içinde
her konuya eleştiri getiriyorlar.
Bu yanlış bir tutumdur.
Şimdi diyebilirler ki; “Biz bu
milletin aydınları arasındayız,
aydın demek ne demektir. Aydın demek muhalif demektir.
Her şeye ve her duruma muhalif
olacaksın ki senin aydın olduğun

anlaşılsın. Bak devrimci, solcu,
ulusalcı ve ne kadar komünist
vs. arkadaşlara. Onlar da her
şeye muhaliftirler. Her şeye muhalif olmak demek bizim ülkemizde olduğu gibi batıda da aynı
manaya gelmektedir. Aydın=Muhalif” Bu düşünceler de bize göre
çok yanlış düşüncelerdir.
Odgurmuş: Öyle her şeye
muhalefet etmek şart mı? Efendim. Bazı konular var ki, memleket için, millet için çok faydalı
olmasına rağmen onlara da mı
muhalefet edilebilir mi?
Ögdülmüş: Evladım, elbette
her şeye ve her duruma muhalefet etmek çok yanlış bir
tutumdur. Korkarım bu insanlar, bazı iyi şeyler için “iyidir,
güzeldir” demek gerekirken ya
1iyidir güzeldir” diyemiyorlar ya
da o konuyu görmezden gelerek
gündemlerine hiç almıyorlar. İyi
şeyleri gündeme alanlar olursa
onlar için de hemen damgayı
yapıştırıyorlar. “Yandaş yalaka.”
Bu tutum da yanlıştır. Ülkedeki
siyasi partileri ve siyasi görüşleri
bir kenara bırakarak memleketin
hayrına olan konularda özellikle
de özel sektörümüzün başarıları
konularında olumlu fikir beyan
etmek her milliyetçinin görevi
olmalıdır. Bir siyasi lidere veya
siyasi partiye karşı olmak, muhalif olmak insanın gözlerini kör
kulaklarını sağır etmemeli.

ALTINSOY PLAZA’DA

TSE STANDARTLARINDA HİZMET

Altınsoy Plaza Yöneticisi Kenan Altınsoy,
hizmetlerinde kaliteye önem verdiklerini belirterek,
“İşletmemizde Hizmet yeterlilik belgemiz var.
TSE’liyiz. Yaptığımız işlemlere 2 yıl garanti
veriyoruz” dedi. Altınsoy, 1 Haziran 2022 itibarı
ile Altınsoy Plaza’da sorumluluğu devraldıklarını
belirterek, “İşletmemizde Hizmet yeterlilik belgemiz
var. TSE’liyiz. Yaptığımız işlemlere 2 yıl garanti
veriyoruz. Özel servis olduğumuz için aracımız
garantiden çıkmıyor. Herhangi bir durumda başka
bir yetkili servise gittiğinizde aracınız garantiden
çıkmamaktadır. Burada garantili işlem yapıp
faturasını kesiyoruz. Bu da Yozgat bölgesinde
avantaj. TSE’li olduğumuz için yaptığımız işlerin
arkasında hem devlet hem de biz duruyoruz”
şeklinde konuştu.
DEVAM EDİYORUZ
Yozgat’ta 30 yıllık tecrübe ile hizmet verdiklerini
anlatan Altınsoy, şunları kaydetti; “Yozgat’ta 30
yıldır babamızın ticaretini devam ettirip hizmet
ağımızı genişleterek ticaret çalışmalarımızı devam
ettiriyoruz. 30 yıllık Ford bayiliği geçmişimiz var.
Bölgemizde satış olarak araç servis, kaporta,
boya, mekanik, ikinci el alım satımı, oto ekspertizi
hizmet alanlarında çalışmaktayız. Çalışmalarımızı
bu aşamalarda genişleterek yürütüyoruz. Yozgat
bölgesinde 10 dönüm arazi üzerinde 4 bin metre

kapalı alanda hizmet alanımızı kullanmaktayız.”
HİZMET AĞI GENİŞLEYECEK
Altınsoy, yeni dönemde hizmet ağını
genişleterek çalışmaya devam edeceklerini
belirterek, “1 Haziran itibari ile sorumluluğu
bize geçti. Yeni dönemde hizmet ağımızı daha
genişleterek çok gelişmiş kaporta boya atölyemiz,
boya fırınımız mevcut. Randevusuz hızlı servis,
boyasız göçük düzeltme işlemlerimiz kaliteli ve
ekonomik şartlarda yapacağız. Mekanik kısmında
elektrik, motor ustamız ile gelen müşterilerimizin
oto arızalarını hızlı bir şekilde giderip bekletmeden
hizmetlerimizi yürüteceğiz. Her türlü beklentilerini
karşılayacak binamızı bu şartlara uygun hale
getirecek ekipman ve ekibimizle donatıp, Yozgat’ta
en üst seviyede hizmet ağıyla donatıp hizmet etmeyi
düşünüyoruz. Şuanda gelen oto arıza, kaporta boya
hizmetlerini karşılamaktayız” dedi.
HEDEF İSTİHDAMI ARTIRMAK
Hedeflerinin istihdamı artırmak olduğunu dile
getiren Altınsoy, “Şuanda 15 kişi istihdam ediyoruz.
Bu işletme 75 kişi istihdam edecek kapasiteye sahip.
Bizimde hedefimiz istihdamı artırmak ve hizmet
ağımızı genişletmek olacak. Yozgat bölgesinde
ihtiyaç ne ise ona göre planlama ve projelendirme
çalışmalarımız yürütülmektedir. Proje çalışmalarımız
devam ediyor. Yozgat’ın eksiği bu işletmedeki

yapacağımız işleri etüt edip buraya tekrar tek
bayilik hizmetini açmak istiyoruz. Amacımız ve
hedefimiz Yozgat’ta hem kendi geleceğimize hem
Yozgat halkımıza hem de istihdam sağladığımız
personelimizi emekli olabilecekleri hem de
geleceklerini düşünebileceklerini hem de ufuklarını
açabilecekleri bir hizmet ağı yapmak olacak”
şeklinde konuştu.
KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
“Kapımız her zaman açık. Yaptığımız işlemlere
kefiliz. Sloganımız “güveninizle var olup dürüstlükle
büyüyen firma” Altınsoy Firması” diyen Altınsoy,
açıklamasının devamında şunları kaydetti; “
Kenan Altınsoy olarak bu işin hem alaylısı hem de
çekirdekten yetişme esnafı olarak babamızdan
gördüğümüz işini daha geliştirme düşündeşindeyiz.
Bunun amacı ve hedefindeyiz. Bizde Altınsoy ailesi
olarak insanların güvenini kazanmak istiyoruz.
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımız
olacaktır.
Biz her marka ikinci el araç alım satımını
yapacağız. Değerinde ikinci el araç alım satımı
yapacağız. Müşterilerimizin istedikleri hizmeti
sunacağız. Açık oto pazarı Pazar günleri tüm
şehirlerde kuruluyor. İnşallah hafta sonları açık
oto pazarını kendi plazamızın alanında bu hizmeti
imkanları da müşterilerimize en yakın zamanda

LGBT DERNEKLERI PROTESTO EDİLDİ

Yozgat Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları, LGBT ahlaksızlığına
geçit vermeyeceklerini haykırmak için basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Yeniden Refah Partisi
Yozgat İl başkanı Nihat Kayhan, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan
Kızılay, İl eğitim başkanı Aydeniz Uçar ve partililer her geçen gün
sayısı artan LGBT derneklerini protesto etti. Basın açıklamasını yapan
Yeniden Refah Partisi Yozgat İl başkanı Nihat Kayhan, amaçlarının
hakiki ve öz bir medeniyet kurma ideallerimizi yok etmeye teşebbüs
eden ve uğruna çok fazla bedel ödemiş olduğumuz değerlerimizi
hiçe sayan, bu topraklara yabancı ve mayası ne yazık ki bozulmuş
güruhu ve onların gizli destekçilerini; alenen uyarmak ve ihtimal
dahilinde Hakk’a çağırmak olduğunu söyledi. Kayhan, “Geldiğimiz
noktada, özellikle son birkaç yılda, belli şer odaklarının düğmeye
basmasıyla, hükümetler ve uluslararası organizasyonlardan aldıkları
desteklerle; LGBT ve türevleri, zinayı koruyan kanunlar ve nizamlar,

cinsiyet eşitliği çalışmaları, kaldırılan İstanbul sözleşmesi ve halen
yürürlükte olan ilgili kanun maddeleri ile bu değerlerin tahribatı
ve yok edilme çabası ile karşı karşıyayız. Cinsiyet eşitliği, onur ve
özgürlük gibi süslü kavramlarla servis edilen ve birtakım kişiler ve
kurumlar tarafından desteklenen bu onursuzluğun ve ahlaksızlığın
karşısındayız. Bu izansızlık ve edepsizlik olsa olsa geri kalmışlığın ve
karanlığın bir tezahürü olabilir” dedi. Avrupa uyum yasaları adı altında
normalleştirilmeye çalışılan ve desteklenen LGBT dernekleri sayısı
gün geçtikçe arttığını belirten Kayhan, “Enflasyon karşısında yaşam
mücadelesi veren insanların sayısının küçümsenmeyecek rakamlarda
olduğu ülkemizde, İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre bu
derneklerin 1 yılda 25 milyon dolar yardım alması kabul edilebilir
bir durum değildir. Başta sosyal medya fenomenleri olmak üzere,
televizyon film ve dizileri, dergi ve gazeteler hatta çizgi filmlerde bile
eşcinsellik özendirilmektedir" dedi.

sunacağız. Zaten her gelen müşterimize yardımcı
oluyoruz. Bu alını oluşturacağız. Eksik olan
Yozgat’ta otomotiv olarak ne varsa Altınsoy oto da
müşterilerimiz bunu bulabilecekler. Hedefimiz bu
şekilde yürüteceğiz. “
İSTEKLERİNİ KARŞILIYORUZ
Kar etme düşüncesinin ikinci planda olduğuna
değinen Altınsoy, “İkinci el olarak müşterilerimiz
bizi telefon ile arıyor. İstekleri doğrultusunda araba
alarak istekleri karşılama hedefimiz. Tamamen
karlılık değil müşterilerimize nasıl hizmet
verebiliriz, onlara nasıl hizmet verebiliriz. İkinci
el aldıkları arabayı nasıl güvenle alabilirler diye
oto ekspertizimiz var. Bilgisayar sistemli merkezi
sisteme bağlı çalışmalarımız bu şekilde güvenli
bir ortamda yürütülmekte. Servisimizde de ve
eksiklikleri tamamlayarak araçları müşterilerimizin
hizmetine sunup vereceğiz. Özellikle
gurbetçilerimiz hem Kurban Bayramı için hem de
yerli turizm için bölgemize gelmekteler. Büyüklerini
ziyarete gelen ailelerimiz hasat döneminde gelen
ailelerimize buradayız. Araçlarınızın her türlü bakım
onarım ve tamir merkeziyiz. Yaptığımız işlemlere 2
yıl garanti veriyoruz. Gurbetçilerimizi Altınsoy Plaza
oto servisimize bekliyoruz. Her türlü hizmeti sizlere
vermek için hazırız. Ekibimiz ve işletmemiz hazır”
ifadelerine yer verdi.
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GELECEK SEÇİMLERİN DEĞİL

GELECEK NESiLLERiN HAREKETi
Program sonrasında açıklama yapan MHP
Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, “Genel
Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyin
Türkiye genelinde başlatmış olduğu “Adım
Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma”
toplantıları kapsamında Aksaray Milletvekilimiz
Ramazan Kaşlı Bey ve MYK üyemiz Sezer
Yozgat Beyinde görevlendirmesiyle Yozgat ve
ilçelerimizde bir dizi programlar düzenliyoruz.
Burada yaptığımız program aynı şekilde
Türkiye’nin dört bir yanında bütün ilçelerde
şu an yapılıyor. Bu program isminden
de anlaşılacağı gibi 2023 yılının Haziran
ayında yapılacak seçimden öncesinde hem
hemşehrilerimizi, STK’larımızı, vatandaşlarımızı
bilgilendirme, ülkemizin içerisinde olduğu
durumları anlatabilme, ayrıca Cumhur
İttifakı olarak da karşımızda bir muhalefet
birleştirilmesi 6’lı bir masa oluşturuldu. Biz
bu 6’lı masanın asıl hedeflerini, niyetlerini ve
amaçlarını da anlatmak için sahadayız” şeklinde
konuştu.
TÜRKİYE’NİN ALEYHİNDE
Sedef, 6’lı masanın iktidar hırsı ile hareket
ettiğini belirterek, şunları kaydetti; “6 benzemez
siyasi partinin bir araya gelerek hala ortaya
bir sonuç koyamadıkları, insanların ülkemizin
yaşadığı bütün sıkıntılı süreçlerde adeta
Türkiye’yle birlikte değil de, Türk milletinin
faydasına olacak işlere değil de, sadece iktidarı
alabilme hırsından başka bir düşüncelerinin
olmaması, ayrıca 6’lı masanın genel başkanımız
bunu ilk defa bunu grup toplantısında da ortaya
koymuştu; 6’lı masanın ayaklarını anlatmıştı.
Bir masa ayakları olmadan ayakta duramaz
ve bu ayaklara baktığımızda o günün şartında
genel başkanımız bu muhalefetin, millet
ittifakının nasıl oluştuğunu, ayaklarının altında
PKK’nın, HDP’nin, FETÖ’nun, ABD’nin ve
AB’nin de olduğunu söylemişti. Onların destek
ve himayeleriyle bu altı benzemez partinin
bir araya geldiğini söylemişti. Birçoğunun
proje bazlı parti kurarak Türkiye’nin adeta
karanlık günlere götürmeye hedeflediklerini
net bir şekilde oraya koydu. Tabi en başta
bunu hepsi inkâr ettiler. Ama daha sonra
bakıyoruz ki ayakta HDP var dediğimizde
mecliste hangi ortamda HDP’li bir milletvekilinin
dokunulmazlığı kaldırılıyorsa CHP HDP ile
birlikte hareket etti. Meclise gelen bütün
önergelerde CHP, HDP, İP, 3 parti mecliste
beraber hareket ettiler. Onun dışında Kemal
Kılıçdaroğlu, Van’ın Edremit ilçesine gittiğinde
orada Salahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yı
hapisten çıkartmak istiyorsanız Cumhuriyet
Halk Partisine destek veriniz diye adeta 6’lı
masanın ayağındaki HDP, PKK olayını açıklığa
kavuşturdu. Kendisi artık bunu anlatmayan
başladı. Demek ki biz iftira atmıyormuşuz.
Genel başkanımız masanın altında HDP, PKK,
FETÖ var dediğinde demek ki yanlış b ir cümle
kullanmamış. Aynı şekilde FETÖ ile birlikte de
hareket eden bir Millet İttifakı var. Bugün şöyle
bir baktığınızda etrafınıza ne kadar FETÖ’nun
yurtdışı kaynaklı internet haber siteleri var ne
kadar televizyonları var ne kadar ulaşabildikleri
propaganda ağı var, hepsi birden zillet ittifakına
destek vermekte. Aynı zamanda karalama
politikalarıyla, dezenformasyonla ülkemizde

yaşanılan bu güzel ortamı zedelemeye yönelik
bir muhalefet anlayışı var. Biz Cumhur İttifakı
olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
DÜNYANIN CENNETİ
Türkiye’nin önemli stratejik bir konumda
olduğunu belirten Aksaray Milletvekili Ramazan
Kaşlı ise; “Öncelikle sizlerin aracılığı ile
Yozgat’ta yaşayan hemşehrilerimizi sevgi ve
saygı ile samimiyetle selamlıyorum. Yozgat
ziyaretimizin üçüncü gününde Çamlık’ta
sizlerle bir araya gelmekten, Yozgat’a sesimizi
duyuracak olmanız bizleri mutlu etti. Dünyanın
cennetinde yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili
4 mevsimi yaşandığı her türlü yer altı yer üstü
kaynaklarının her türlü meyvenin sebzenin
değişik temel gıdanın yetiştiği bu ülkenin
kıymetini bilmeyi anlatıyoruz. Genel başkanımız
Devlet Bahçeli ilçe ilçe bizleri görevlendirdi
bu vesile ile Yozgat’tayız. Yaşadığımız vatanın
bin yıldır üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın
geçmişteki tarihsel boyutu ile gençlerimizin
kıymetinin nasıl bilinmesi gerektiğini anlatmak
önceliğimiz. Milliyetçi Hareket Partisinin
misyonu vizyonu önce ülkem 53 yıllık siyasi
arenadaki duruşu da bu noktada önemli. Biz
bu itibarla özellikle 15 Temmuz hain darbe
girişiminden sonraki süreçte teşkilatlar olarak
tamamen sahadayız. Milletvekili samimiyetiyle il
başkanımız sadakati ile sevgisiyle merhametiyle
MYK üyemiz bunu yerel seçim genel seçim
pandemi süreci sıkıntısının hemen sonunda
bölge bölge başladığımız İl İl devam ettiğimiz
ve şu anda İlçe İlçe geçtiğimiz hafta sonu
itibariyle 493 ilçemizde programlarımızı
tamamladık. Şuan itibariyle de 11 İlimizin 46
İlçesinde milletvekillerimiz merkez yönetim
kurulu üyelerimiz il başkan yardımcılarımız
merkez disiplin kurulu üyelerimiz heyetler
olarak ülkemizi vatandaşlarımızı yerlerinde
ziyaret ederek ellerini sıkarak emeklimizden,
öğretmenlerimizden, esnafımızdan
vatandaşımızın her türlü talepleri sorunları
çözümü noktasında Türkiye Büyük Millet
Meclisinde genel merkezimiz nezdinde
sorunları mecliste dile getirmek için sahadayız.
Ekonomik sıkıntıyı hep birlikte yaşıyoruz.
Pandemi nedeni ile dünyada dengeler bozuldu.
Temmuzda bir iyileştirme olacak. Dönem
dönem ekonomik sıkıntılar yaşandı. Bu süreci
hep birlikte el birliği ile aşacağız. Bizler bu
noktada sahadayız. Vatandaşımızın iyi gününde
kötü gününde samimiyetle yanlarındayız.
Bizi samimiyetle kucaklayan bütün Yozgat'a
saygılarımı selamlarımı gönderiyorum” diye
konuştu.
HEDEFİMİZ SÜPER GÜÇ TÜRKİYE
MHP Merkez Yürütme Kurul Üyesi Sezer
Yozgat ise, “Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma
ve aydınlatma toplantıları için Yozgat’tayız.
Bugün toplantımızın üçüncü gününü yapıyoruz.
Liderimiz Devlet Bahçeli’nin 30 yıl önce çok
önemli bir tezi vardı. Diyordu ki, 2023 yılında
Türkiye’yi lider ülke görelim. Bunların üzerine
siyaset yapıyordu. Milliyetçi ülkücü hareket
gelecek seçimleri değil gelecek nesillere göre
hareket eder. Onun için 2023 yılında lider ülke
Türkiye, 2053’te küresel güç Türkiye, 2071’de
de süper güç Türkiye hedefimiz var. Onlar için
çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
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Ege’nin en önemli dekorasyon şirketinin Yozgat’tan
İzmir’e uzanan başarı hikayesi Çamlık Gazetesi’nde

KRAL DAİRELERİNİN
DEKORU ONLARIN İŞİ

Yozgatlı Çelik Ailesinin sahibi olduğu “Lüx
Tavan Dekor” şirketi, İzmir’de dekorasyon
sektöründe Ege bölgesinin marka şirketi
oldu. Çamlık Medya’nın ziyaret ettiği
Çelik Ailesi, sektöründe yürüttüğü başarılı
çalışmalarla gurur verirken, Yozgat’a olan
vefaları ile de dikkat çekiyor.
Yıllar önce üniversite eğitimi dolayısıyla
Yozgat’tan Antalya’ya, oradan da İzmir’e
göçtü Yozgatlı Çelik Ailesi. Ege Bölgesi’nin
otel, villa, konut, kamusal alanda iç
dekorasyon sektöründe kısa sürede markası
olan Lüx Tavan Dekor Şirketi, Yozgatlı İş
İnsanı Saffettin Çelik ve oğulları tarafından
yönetiliyor.
ÇAMLIK MEDYA ZİYARET ETTİ
Sınırlar ötesinde Yozgatlılar’ın başarı
hikayesini paylaşan, gönül dünyalarındaki
memleket sevgisini dile getirmelerine
platform oluşturan Çamlık Medya, Çelik
Ailesi’ni, İzmir Osman Aksüner, Yeşillik
Caddesi Yanyolu 223/A, 35110 Karabağlarİzmir’deki yerlerinde ziyaret etti.
TÜRKMEN ARAPLI’DAN İZMİR’E…
Saffettin Çelik, Çamlık Medya’ya yaptığı
açıklamada; “Ben, Yozgat Türkmen Araplı
köyünden Saffettin Çelik. Köylü Necip’in
oğluyum. Eski nakliyecilerden köylü
Necip’in oğlu. Bana çavuş derler, ismim
Çavuş aslında. Bizler baba mesleğinden
devam ettik. Nakliyecilik yaptık. Sonradan
babam eski Tol Çarşı’ya mobilya mağazası
açtı. Babam aynı zamanda esnaf kefalette
yönetimdeydi. Ve nakliyeciler kooperatifinde
yönetimdeydi. Son zamanlarımızda mevsimlik
işçilik yaptım. Ve çocuklarımda okudu çok
şükürler olsun. Bize de babam; ‘Oğlum
diplomasız cahil, diplomasız ehilden üstün’
derdi. Çok şükürler olsun Allah’a benim
bir kardeşim var o da general oldu. Şimdi
emekli çok şükürler olsun. Babamın o sözü
üzerine o benim çocuklarıma öncü oldu.
Çocuklarım üniversite bitirdiler. Çocuklarım
serbest çalışmayı seçtiler. Çok şükürler olsun
Antalya, Aydın, Kuşadası, İzmir bu üçgende
çeşitli işler yaptık. Çok şükürler olsun buraya
da oturduk. İzmir Karabağlar Belediyenin
karşısında lüks tavan dekor olarak Türkiye ilk
defa biz burayı açtık” dedi.
EGE’DE BİR TANEYİZ
Ege Bölgesi’nde sektörün en büyük ve tek

öncüsü olduklarını hatırlatan Çelik, şunları
söyledi: “İstanbul ve Ankara’da 3-5 firma
var, Ege’de ise biz bir taneyiz. Bütün Ege
bölgesinin işlerinde bizim de katkılarımız
var. Ben benden önceki kuşaklarıma çok
teşekkür ediyorum. O büyüklerimiz bizlere
öyle bir intiba bırakmışlar ki, öyle bir miras
bırakmışlar ki hangi topluma girdiler ise o
toplumda bir yer edinmişler. Bende hangi
topluma girdiysem ya yanlarına oturttular ya
da sofralarının başlarına oturttular. Onlara
çok teşekkür ederim. Bizlerde verdiğimiz
sözleri tuttuk ve ilk olarak karşımızdaki
kişilerin güvenlerini kazandık. Allah bana
bu evlatları verdi çok şükürler olsun. Önleri
çok açık. Bizler buradayız. Yozgat’la bağımız
devam ediyor. Yozgat’ın BAĞ-KUR evlerinde
benim kardeşim var. Her zaman buraya
bekleriz. Sadece iş yaptırması önemli değil.
Yozgatlılar, Yozgatlının kıymetini o ölünce
biliyor.”
ÜNİVERSİTE YOLCULUĞU
İŞ KAPISI AÇTI
Üniversite eğitimi için Yozgat’tan
ayrıldıktan sonra iş hayatında da yeni bir
başlangıca imza attıklarını söyleyen Metin
Çelik de, süreci ve zorlu yolculuğu Çamlık
TV mikrofonuna açıkladı.
Çelik; “2000 yılında üniversite dolayısıyla
Yozgat’tan ayrıldık. Üniversite bittikten sonra
da dekorasyon alanında İzmir ve Antalya
başta olmak üzere Ege Bölgesine hizmet
vermeye başladık. Korona virüs öncesinde
turizm alanında otellerde süit odalar ve
kral daireleri yapıyorduk. Aynı zamanda
spa işletmeciliği sektöründeydik. Turizm
durduğu için de Türkiye’de ve özellikle Ege
Bölgesinde villaların çoğalmasından dolayı
villalarda daha çok hizmet veriyoruz şu anda.
Yozgat’la bağımız devam ediyor. Bütün anne
ve baba tarafı akrabalarımız orada yaşıyorlar.
Düğünlerde, vefatlar da genelde oradayız.
Yozgat’ımızın değerini bilelim. Oradaki
üniversite öğrencilerine değer gösterin.
Onlar Yozgat’ın çok güzel reklamlarını
yapıyorlar. Dışarı Yozgatlı gençlerimiz çok
zorluk çekiyorlar. O yüzden dışarı çeken
gençlerimizle bağlarımızı iyi kurmamız lazım.
Özellikle de öğrencilere el uzatmak lazım”
diye konuştu.
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BAŞKAN KÖSE DE
KATILDI
AK Parti Yerel Yönetimler
Başkanlığı istişare toplantısı,
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin
başkanlığında Elazığ’da yapıldı.
Toplantıya Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse de katılım
sağladı. Birlik mesajı veren
Başkan Köse, “AK Parti Yerel

Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Sayın
Mehmet Özhaseki beyefendinin
başkanlığında Yerel Yönetimler

Başkanlığı İstişare Toplantımızı
gerçekleştirdik. Rabbim birliğimizi
ve beraberliğimizi daim eylesin”
ifadelerini kullandı.

GÖNÜL SOHBETLERi

BÜYÜK BAŞARILARA

İMZA ATACAK
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, her zaman sporun ve
sporcunun yanında olduklarını
söyledi.
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Kulübünün önemli başarılara
imza attığını dile getiren Başkan
Köse, “Kocaeli’ de düzenlenen
Türkiye Büyükler, Gençler,
Yıldızlar ve Minikler Kick Boks
Şampiyonası’nda Yozgat Belediyesi
Bozokspor Kick Boks Kulübümüz
sporcularından Salih Koçsoy
Türkiye Şampiyonu olarak bizi

gururlandırırken, Mustafa Kaan
Zararsız da çıktığı 5 maçı da
kazanarak Türkiye Şampiyonu olup
İrlanda’da düzenlenecek Gençler
Dünya Şampiyonası’nda Milli
Takımımızla ülkemizi ve şehrimizi
temsil edecek. Sporcularımızın
hazırlanmasında emekleri olan
antrenörümüz Mustafa Zararsız ve
başarıları ile bizleri gururlandıran
sporcu kardeşlerime teşekkür
ediyorum. Yüce Mevla’m
başarılarını daim eylesin” şeklinde
konuştu.

DEVAM EDiYOR

Yozgat Belediyesi tarafından
Aylık olarak düzenlenecek Gönül
Söyleşileri programlarının ilki,
3 Haziran Cuma günü Yozgat
Belediyesi Büyük Sinema Kültür
Merkezi’nde ünlü televizyon
programcısı ve şair Serdar
Tuncer’in şiirli söyleşisi ile

başlamıştı. Gönül sohbetlerinin
ikincisi ise 5 Temmuz Salı günü
gerçekleştirilecek.
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “Sosyal ve Kültürel
etkinliklerimiz artarak devam
ediyor.

Aylık Gönül Söyleşileri
programımız kapsamında
Ünlü Divan Edebiyatçısı-Yazar
Hayati İnanç 5 Temmuz Salı
günü Büyük Sinema Kültür ve
Sanat Merkezi'nde sevenleri ile
buluşacak. Tüm hemşehrilerimiz
davetlidir” ifadelerini kullandı.

YARALI ASKERE GEÇMIŞ OLSUN ZIYARETI
Yozgat Belediye
Başkanı Celal
Köse, Pençe Kilit
Operasyonunda
yaralanan Yozgatlı askeri
ziyaret edip, geçmiş
olsun dileğinde bulundu.
Köse'ye eşi Nagehan
Köse'de eşlik etti.
Yaralı Asker
Turgay Uçar'ı baba
ocağında ziyaret eden
Belediye Başkanı
Celal Köse, "PençeKilit Operasyonu'nda
hain terör örgütü
mensuplarınca yapılan
saldırı sonucu yaralanan
kahraman evladımız
Turgay Uçar'a baba
ocağında geçmiş olsun
ziyaretinde bulunduk"
ifadelerine yer verdi.

TEŞEKKÜR
EDiYORUM

Yozgat’ın daha yaşanabilir bir şehir olması için belediye
ekiplerinin sahada canla başla çalıştığını dile getiren Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, çalışma arkadaşlarını da iş
sahalarında ziyaret ediyor. Köse, gösterdikleri gayret için belediye
çalışanlarına teşekkür ederek, “Şehrimize hizmet konusunda
özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

TEŞEKKÜR

Ailemizin büyüğü, Değerli Ağabeyim,

ÖMER GAZANFER ÖZIŞIK’ın

vefatı dolayısı ile acımızı paylaşan, başsağlığı dileklerini ileten;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a,
TBMM 25. Başkanı Sayın Cemil Çiçek’e,
Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’a,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ertuğrul Soysal’a,
Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat’a,
Önceki Bakanlarımızdan Sayın Lutfullah Kayalar’a,
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Sayın Osman Coşkun’a,

AK Parti Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Başer’e,
CHP Yozgat Milletvekili Sayın Ali Keven’e,
MHP Yozgat Milletvekili Sayın Ethem Sedef’e,
Yozgat Belediye Başkanı Sayın Celal Köse’ye,
BBP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mikail Şahan’a,
Çayıralan Belediye Başkanı Sayın Ömer Codar’a,
DYP 20. Dönem Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Bacanlı’ya,
AK Parti Yozgat İl Başkanı Sayın Yusuf Başer’e,
CHP Yozgat İl Başkanı Sayın Abdullah Yaşar’a,
MHP Yozgat İl Başkanı Sayın Tekin Irgatoğlu’na,
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sayın Ahmet Gökhan’a,
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sayın Yaşar Taşdemir’e,
İş İnsanı Sayın Bilal Şahin’e,
Yozgat İl Müftüsü Sayın Ali Gülden’e,
İzmir İl Müftüsü Sayın Salih Sezik’e,
Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı Sayın Mahir Damatlar’a,
Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mehmet Erkekli’ye,
Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Sayın Kenan Şerefli’ye,
Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sayın İlhami Bakıcı’ya,
MHP eski il başkanı Sayın Ferhat Altan’a,
Diva-Sen Yozgat İl Temsilcisi Sayın Osman Taşçı’ya,
tüm dost, akraba ve sevenlerine, gerek Yozgat'tan gerekse Şehir dışından
arayan, yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun.

ZAFER ÖZIŞIK

