BU KEZ SORGUN’DA ŞEHİDİMİZ ADINA BİR KÜTÜPHANE KURULACAK

ŞEHiT AĞABEYiNiN iSMiNi
HAYRATLARLA YAŞATIYOR
Yozgatlı Akif Reçber, 1993 yılında vatani görevini
yaparken şehit olan ağabeyi Hayati Reçber’in ismini
yaptırdığı hayratlarla yaşatıyor. Bu kez de ağabeyinin
ismine memleketi Yozgat’ta kütüphane kurmak için
büyük bir kampanya başlattı. Hayati Reçber… 1993
yılında İzmir Narlıdere’deki acemi birliği görevinin
ardından Manisa Kırkağaç’a geldi. Oradan Elazığ’a
usta birliği için giden Hayati Reçber, girdiği
operasyonda şehit oldu. Şehit Reçber, ailesinin
de girişimleri ile yaptırılan okul, çeşme, sokak,
bayraklarla yaşatılıyor. >>> 2. SAYFADA

ÖNDER ALPASLAN’A VEDA..
Bir süredir hastanede covid-19 tedavisi gören hemşerimiz
Avusturya Türk Federasyon GİK Üyesi, İş insanı Önder Alpaslan
vefat etmişti. Alpaslan, son yolculuğuna dualarla uğurlandı. 4'TE

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, mazbatasını aldı

“Yozgat için çalışacağız”
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SAYI:2584

FİYATI: 1.00 TL

Geçtiğimiz günlerde
yapılan kongrenin
ardından AK Parti İl
Başkanı olan Yusuf Başer,
mazbatasını aldı. Başer,
Yozgat için çalışacaklarını
söyledi >>> 3'TE

www.yozgatcamlik.com

Türker: Yozgat 42 il arasında 8’inci sırada

9 YILDA 410 MiLYON
Çekerek Belediyesi

Telegram’da

Çekerek Belediyesi, bölgenin en akıllı
belediyesi olabilmek için teknolojik ortamda da
yerini almaya devam ediyor. Çekerek Belediye
Başkanı Eyyüp Çakır, mobil ortamdan ve sosyal
platformlardan vatandaşlara ulaşacaklarını
söyledi. 4'TE

KADIN VE GENÇLERE AYRIMCILIK

EN FAZLA SÜT ÜRETİM TESİSİ

TKDK tarafından Yozgat’ın da
aralarında bulunduğu 42 ile hibe
sağlandığını dile getiren Türker,
Yozgat’ın ise en fazla hibe alan
8’inci il olduğunu kaydetti.
Türker, TKDK tarafından
Yozgat’a 9 yıllık sürede 410 milyon
liralık yatırım yapıldığını söyledi.
Kırsala yatırım yapmanın çok zor
olduğunu dile getiren Türker,
“Bildiğiniz gibi kırsalda iş, istihdam
çok zordur. Bunun için çok büyük
paralar harcanması gerekir. Ama
biz bunu başardık. Bu sayede çok
büyük kazanımlar elde ettik” dedi.

Yozgat’a yapılan yatırımlar
hakkında bilgi veren Türker, üreticilerin
kendileri ile irtibata geçmesini istedi.
Her projenin birbiri ile bağlantısı
bulunduğuna değinen Türker, “ Her bir
projenin birbiri ile bağlantısı bulunuyor.
Yozgat’ta 92 süt üretim tesisi, 42 besi
çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, 1 süt
işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi,
4 kırmızı et işleme tesisi, 261 bitkisel
üretim işleme ve pazarlama projesi,
42 arıcılık projesi, 8 zanaatkarlık ve
katma değerli ürünler projesi, 17 kırsal
turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi,
2 makine parkı, 2 yenilenebilir enerji
tesisi kazandırılmıştır” şeklinde konuştu.
>>> 3. SAYFADA

HAYALLERi GERÇEKLEŞTiRiYORUZ

Nuray Çetin'den

Hayırlı İşler

Türker, insanların hayallerini
gerçekleştirdiklerini belirterek,
“İnsanlar bize geliyor,
hayallerini anlatıyor biz
onların projelerini çiziyoruz,
yönlendiriyoruz.
Onlara bir yol haritası
çıkarıyoruz. Projesini
veriyor, inceliyoruz.
Paralarını veriyoruz ama
sürekli de yanlarında oluyoruz.
Bu verdiğimiz paranın karşılığı şu:

üretim yapın. 5 yıl üretim yapın.
Yani bizim 5 yıl üretim yapan
işletmelerimiz de var
Yozgat’ta. 5 yılın sonunda
da hibeler tamamen
kendilerine geçmiş
oluyor. Hala üretimlerine
devam ediyorlar.
Yani biz Yozgat’ta
insanların hayallerini
gerçekleştiriyoruz” şeklinde
konuştu. >>> 3'TE

MHP Çayıralan Kadın Kolları Başkanı Nuray Çetin’in
yardım seferberliği desteksiz kalmıyor. >>> 5'TE

ÜCRETSiZ SEFER
GÜZERGAHLARI BELiRLENDi
Çayıralan
Belediyesi
Halk otobüsü
ilçe köylerine
haftada bir gün
ücretsiz servis
yapacak.
Yapılacak
servisin hangi
güzergahlarda
olacağı
belirlendi.
>> 6'DA
Yozgatspor yeni transferlerini açıkladı

NE KADAR YETERLi?
Yozgatspor
1959 FK, devre
arasında
7 oyuncu
ile yollarını
ayırırken, 9
oyuncuyu da
kadrosuna
kattı. 7'DE

iŞÇiYE YÜZDE 14 ZAM
Saraykent Belediyesinde
3 yıl süreli toplu iş
sözleşmesi imzalandı.
Saraykent Belediyesinde
yapılan toplu iş sözleşmesi
imza törenine, Saraykent
Belediye Başkanı Ahmet
Öçal, Hizmet-İş Sendikası
Yozgat Şube Başkanı
Ferman Zararsız, Saraykent
Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürü Kadir Emir ve İş yeri
Sendika Temsilcisi Alpaslan
Gültekin katıldı. > 6'DA

AKDAĞMADENi’NDE ELLER

Pilates antrenmanları

başladı
Antrenör Banu Kevser
Gezergün yönetiminde
yapılacak olan antrenmanlar
Rıza Kayaalp Kapalı Spor
salonunda başladı. 7'DE

MEVLA’YA AÇILDI
Akdağmadeni Eyüp Sultan
Camii Derneği, virüs ve diğer
afetler nedeyle yaşadığımız zor
günlerden kurtulmak ve yağmur
ve kar bereketiyle kuraklığın sona
ermesi duası için Eyüp Sultan
Camiinde kılınan Cuma Namazı
akabinde dua edildi. Sosyal
mesafe ve maske konusunda
hassasiyet gösterilerek kılınan

Cuma namazı ve duaların ardından
daha önce kesilen kurban etleriyle
hazırlanan yemekler cemaate
ikram edildi. Kurban kesimi ve
yemek organizasyonunda emeği
geçen camii görevlileri Mustafa
Taki Albayrak ve Sadi Murat, ile
Akdağmadeni Eyüp Sultan Camii
Dernek Başkanı Basri Eser de
programa katıldı. >>> 6'DA
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GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Bir milleti millet
yapan değerlerin başında manevi değerler
gelir .Her milletin kutsal saydığı ve uğrunda savaştığı değerler
vardır. Bir milletin öz
dayanakları olan manevi değerleri kısaca
şöyle ifade edebiliriz:
Din dil millet özgürlük
bağımsızlık; ahlak gelenek ve göreneklerdir.
Ayrıca bayrak vatan
sevgisi gazilik ve şe-

hitlik ezanlar mevlitler
askerlik gibi anlayış ve
duygular da manevi
değerlerimizdendir.
Türkiye bizim vatanımızdır.
Bütün Türkler büyük bir aile Türkiye ise
o ailenin çok büyük bir
evi gibidir. Millet varlığını ancak bir vatan
üzerinde sürdürebilir.
Dolayısıyla aynı vatanın ve aynı milletin
çocukları olarak birbirimizi tanımalı sevmeli
ve korumalıyız.
Diğer taraftan
atalarımızın binlerce
yıldır bıraktığı camiler hanlar hamamlar
kervansaraylar okullar
külliyeler köprülerçeşmeler saraylar kışlalar
kütüphaneler kapalı
çarşılar ve çeşitli sanat
eserleri.
Bu eserler milletimi-

zin ortak değerleridir.
Bu eserlere hepimiz
gönül vermeli onları
gözümüz gibi korumalıyız. Vatanımızın
kıymetini bilmeli onu
canımız gibi korumalıyız.
Bugün bizi birbirimize bağlayan en önemli
bağlarımız vatan ve
din bağımızdır. Bu iki
konuda duyarsız olmamalıyız. Aksi takdirde
geleceğimiz tehlikeye
girer.
Müslümanlar bir
binanın tuğlaları gibi
olmalıdırlar ve birbirlerinin eksikliklerini gidermelidirler.
Milletimizin birlik ve
beraberliğinden dolayı vatanımız yükselir,
devletimiz kuvvet bulur.
Vatan, millet ve din
aleyhtarı olan bozgun-
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Vatan Sağ Olsun Yeter !
culara, millî birliğimizi
yıkıcı davranışlarda
bulunan fesatçılara yüz
vermemeli, böylelerini
gerektiğinde ilgili makamlara bildirmelidir.
Milletimizin vatan
ve millet sevgisine
koca bir tarih tanıktır.
Bu sevgi İslam’dan
önce de vardır. İslam’dan sonra ise
daha da güçlenmiştir.
Vatanımızı ve milletimizi sevmeliyiz. Çünkü
bu sevgi aynı zamanda
atalarımıza saygının
bir gereğidir. Zira
onlar vatan ve millet
sevgisi uğruna canlarını vermişlerdir.
Vatan sevgisini dinimiz de övmüş ve teşvik etmiştir. Bundan
dolayı ''Vatan sevgisi
imandandır'' anlayışı gelişmiştir. Vatan
sevgisi milli benlik gibi

konulara büyük önder
Atatürk de dikkat çekerek şöyle demiştir:
''... Özellikle bizim milletimiz milli anlayışa
sırt çevirmenin çok acı
cezalarını görmüştür.
Dünyanın bize saygı
göstermesini istiyorsak
önce biz kendi benliğimize ve milletimize bu
saygıyı hissen fikren
fiilen bütün tutum ve
davranışlarımızla gösterelim.
Bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin
avıdır.''
Türk milleti dinine,
diyanetine, bayrağına,
ırz ve namusuna bağlı
bir millettir. Bu kutsal değerlerini ayakta
tutmak ve Ezan-ı Muhammedî’nin sesini
daima yüce tutmak
için zaferden zafere

koşmuştur.
Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da,
İstanbul'un fethinde
ve daha nice yerlerde kanlarını canlarını
vermişler, şahadet
şerbetini içmişlerdir.
Bizler de onların, böyle
bir ecdadın torunlarıyız. İnanıyoruz ki, bir
fani için erişilebilecek
rütbelerin en yücesi
şehitliktir.
Biz, tarih içinde zor
günlerde kenetlenmesini bilen bir milletiz.
Huzur ve güven içinde
yaşayabilmemiz için
daima güçlü olmak
zorundayız. Güçlü olmanın önemli bir şartı,
milletçe yekvücut olmak, birlik ve beraberlik içinde bulunmaktır.
Bir kere düşünelim,
bir kum ve çakıl yığınını birkaç çocuk bile

elleri ile dağıtabilir.
Eğer bunları çimento
ile yoğurursanız, ortaya kaya gibi bir beton
çıkar ki, artık onu elle
yıkıp dağıtmak imkânsız hâle gelir.
Küçücük taşları ve
kum taneciklerini sağlam bir kaya haline
getiren nedir?
Hiç şüphesiz, onları
birbirine bağlayıp kaynaştıran çimentodur.
Bunun gibi milyonlarca Müslümanı birbirine kenetleyip tek
vücut ve parçalanmaz
bir millet hâline getiren harç da İslâm kardeşliğidir.
Vatan canımız pahasına korumasından
vazgeçemeyeceğimiz
tek anayurdumuzdur.
Canlar vatana kurban
olsun; Yeter ki: Vatan
sağ olsun.
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ŞEHiT AĞABEYiNiN iSMiNi HAYRATLARLA YAŞATIYOR

Yozgatlı Akif Reçber, 1993
yılında vatani görevini yaparken
şehit olan ağabeyi Hayati Reçber’in
ismini yaptırdığı hayratlarla
yaşatıyor. Bu kez de ağabeyinin
ismine memleketi Yozgat’ta
kütüphane kurmak için büyük bir
kampanya başlattı. Hayati Reçber…
1993 yılında İzmir Narlıdere’deki
acemi birliği görevinin ardından
Manisa Kırkağaç’a geldi. Oradan
Elazığ’a usta birliği için giden
Hayati Reçber, girdiği operasyonda
şehit oldu. Şehit Reçber, ailesinin
de girişimleri ile yaptırılan
okul, çeşme, sokak, bayraklarla
yaşatılıyor.
Ankara’da yaşayan kardeşi Akif

Reçber, şehit ağabeyin ismini bu
kez de bir okul kütüphanesi ile
yaşatmak için ciddi bir kampanya
başlattıklarını duyurdu. Sorgun’un
Yaylcılar Köyü’ndeki okula şehit
ağabeyinin isminin verilmesi ile
başlayan sürecin devam ettiğini
söyleyen Reçber, pek çok hayratla
ismini yaşattığı şehit ağabeyin
ismine başlattıkları kütüphane
kampanyasına tüm Türkiye’den
destek istedi.
ŞEHİT OLDUĞUNDA
10 GÜNLÜK NİŞANLIYDI
Reçber, ağabeyinin Elazığ’da
vatani görevini yaparken izinli
geldiği memlekette nişanlandığını,
şehit olduğunda ise henüz 10

günlük nişanlı olduğunu söyledi.,
Akif Reçber, şehit ağabeyini
şöyle anlattı: “Şehit abim Hayati
Reçber 1993’te acemi birliği olarak
İzmir Nazlı Dere’ye gitmişti, oradan
da Manisa Kırkağaç’a gönderdiler.
Sonra da 10 günlük izne geldi, o
arada nişanlandı. Elazığ’a usta
asker olarak gitti, orada en son
katıldığı operasyonda şehadet
şerbeti içti. Sorgun Şehit Mücahit
Erbaş İmam-Hatip ortaokulunda bir
kütüphane çalışmamız var. Buradan
tüm Yozgat’ımıza, Türkiye’deki
vatandaşlarımıza çağrıda
bulunuyorum, o kütüphanemize
kitap bağışında bulunurlarsa
sevinirim. Şuana kadar 450 kitap

Beklenen kar yağışının gelmesinin ardından
belediyeler de tedbirlerini almaya başladı.
Vatandaşın sıkıntı yaşamaması adına tüm haslıklarını
tamamladıklarını dile getiren Gülşehri Belediye
Başkanı Ali Ünlü, “ Beklenen kar yağışı nihayet geldi.
Biz de Gülşehri Belediyesi olarak tedbirlerimizi aldık.
Vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması adına yollarımızda
çalışmalarımızı yapıyoruz. Tedbir. Ulaşımın aksamaması
için biz hazırız. Yeter ki Rabbim bereketini kesmesin
selam ve dua ile” ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL
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Gülşehri hazır

toplandı. İnşallah 2 bin kitaptan
oluşan bir kütüphane oluşturmak
istiyoruz.”
SMİ SORGUN’DA
CADDEYE VERİLDİ
Şehit ağabeyinin ismini hayırlı
işlerle ve hizmetlerle yaşatmaya
ömrünü vakfettiğini belirterek
şunları söyledi:
“Abim şehit olduktan sonra
Sorgun’da caddeye abimin ismi
verildi. 2001 yılında köyümüzün
okuluna adını verdiler. Daha sonra
köyümüzde şehidimiz adına bayrak
diktik, yine şehidimiz adına çeşme
yaptırdık. Şehidimizin adını hayırlı
işlerle yaşatmaya çalışıyoruz.”
Tarık YILMAZ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Gitmesi kolay kalması olay…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yurt dışıylaydı sohbetimiz.
Çok fazla şikayetçisi olsam da cep telefonu ve internetin
yan yana olması sizi
dünyanın en ücra yerlerine bağlıyor.
Yine öyle bir görüşme, gözden uzak olsa

da gönülden uzak olmayan Yozgat sevdalısı bir büyüğümüzle.
Uzun ama derin
muhteviyatı ile anlamlı sohbetimizin ana
teması Yozgat!
Varlığı ve yokluğu
ayrı ayrı yürek yarası
güzel şehrimiz.
Kimine göre uzaktan sevmesi kimine
göre ise saat kulesi
gölgesinde gezinmesidir mananın sırrı.
Ama bir hakikat var
ki, çok fazla ıstırap
olduğumuzdur birbirimize.
Enerji tüketiyoruz
Yozgat pahasına.
Dermansız bırakıyoruz Yozgatlılığımızı

memleketin bahtına
zarar verse de.
Ve dönüp aynaya
baktığımızda suçlu
kim diye sorup, kısa
sürede karşımızdakini
suçluyoruz aynadakinin biz olduğunu unutarak.
Yorgunluklarımız,
Yozgatlılığımızın önüne geçtiğinde gurbet
önce yüreklerde sonra
yaban ellerde başlıyor.
Yorgunluğu yarım
asır önce yüreğinde
hissedip gurbette yaşayan bir büyüğümdü
telefonun diğer ucundaki.
Memleket hasretinden, doğduğu toprak-

lara olan vefasından
bahsetti.
Vefa tamam da
nasıl gösterecekti/
ödeyecekti?
Ya da ömrünün
kalan bölümünde
baba ocağında başını
yastığa kaç gün koya
bilecekti.
Hayaller-umutlar…
Birbiri ardına sıralanırken yorgunluklarımız, yorduklarımız,
yorulduklarımız geldi
dile.
Her şeye rağmen
dermandan kesilmemeliydi Yozgat sevdamız.
Birbirimize iyi gelmek adına bir gayret
demeliydik.

Telefon konuşmasında yorgunluklar
fazlasıyla dile gelse de
bir gayret diyebildik
vesselam abi-kardeş.
Her şeye rağmen
Yozgat diyebilmeliydik
tüm samimiyetimizle
Memleket adına
hasretleri ve hasletleri
vardı. Ama uzaktan
da boş durmamak
gerekiyordu.
Ankara’da, Kayseri’de ve dahi Yozgat
dışındaki şehirlerde iş
bulmak için arayanlar
olduğundan bahsetti.
Evet, yaraya merhem olunuyordu ama
neden Yozgat dışı olmalıydı ki?
İş-aş için arayan-

lara önce Yozgat’ta iş
bulabilmek için çalıştığından bahsetti.
Neden gitmeliydi
ki Yozgatlı Yozgat’ından…
Önce Yozgat’ta
kalıp mücadele edebilmenin yollarından
bahsettik.
Evvela memleketinde doyabilmeliydi,
memlekette doyurabilmeliydik insanımızı.
Gitmesi belki de
zor gibi görünen ancak en kolayıydı.
Tüm mesele olaylara, yani yorgunluklara
ve yoranlara rağmen
kalıp mücadele edebilmek!
Demesi kolay el-

bette, zoru seçenleri
yalnız bırakmamak
asıl olan.
Onun mücadelesi
dedik bizimkisi.
Bir gayret diyebilmek en yorulduğumuz
anda, bir el atabilmek.
Gurbetten sılaya
sohbetimiz de işte
tam da bundan bahsetti kıymetli Yozgatlılar.
Her şeye rağmen
Yozgat’ta kalabilmenin
mücadelesini verirken
dermandan kesilene
bir gayret diye bilmek…
Ne dersiniz, olmaz
mı?
Bir gayret!

Türker: Yozgat 42 il arasında 8’inci sırada

9 YILDA 410 MiLYON
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Müdürü Selim Türker, TKDK aracılığı ile tarım ve hayvancılık başta
olmak üzere 16 sektörde hibe verildiğini söyledi. Türker, Yozgat’ın ise en fazla hibe alan 8’inci il olduğunu kaydetti.
Türker, TKDK tarafından Yozgat’a 9 yıllık
sürede 410 milyon liralık yatırım yapıldığını
söyledi. Kırsala yatırım yapmanın çok zor
olduğunu dile getiren Türker, “Bildiğiniz gibi
kırsalda iş, istihdam çok zordur. Bunun için
çok büyük paralar harcanması gerekir. Ama
biz bunu başardık. Bu sayede çok büyük
kazanımlar elde ettik” dedi.
POZİTİF AYRIMCILIK
IPARD hibelerinde kadın ve genç
yatırımcılara pozitif ayrımcılık yapıldığını
söyledi. Kadın yatırımcılara sıralamada ilave
puan verildiğini ve projelerinin ön plana
çıkarıldığını anlatan Türker, “40 yaş altı genç
yatırımcılara da hayvancılık tedbirinde ilave
yüzde 5 hibe sağlıyoruz” dedi.
EN FAZLA SÜT ÜRETİM TESİSİ
Yozgat’a yapılan yatırımlar hakkında
bilgi veren Türker, üreticilerin kendileri
ile irtibata geçmesini istedi. Her projenin
birbiri ile bağlantısı bulunduğuna değinen
Türker, “ Her bir projenin birbiri ile bağlantısı
bulunuyor. Yozgat’ta 92 süt üretim tesisi, 42
besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, 1 süt
işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı
et işleme tesisi, 261 bitkisel üretim işleme
ve pazarlama projesi, 42 arıcılık projesi, 8
zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi,
17 kırsal turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim
tesisi, 2 makine parkı, 2 yenilenebilir enerji
tesisi kazandırılmıştır” şeklinde konuştu.
16 SEKTÖRE YATIRIM
TKDK’NIN 2011 yılından bu tarafa
yatırımcılara hibe kullandırdığını kaydeden
Türker, “Tarım ve hayvancılık başta olmak
üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara
yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe
verilmektedir. Bu sektörler, sür, kırmızı et ve
kanatlı yatırımları, et-süt işleme ve pazarlama
yatırımları, meyve-sebze depolama ve
paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi aromatik
bitkiler, seracılık, yerel ürünler, zanaatkarlık,
kırsal turizm, yenilenebilir enerjiyi kapsıyor”
dedi.
HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Türker, insanların hayallerini
gerçekleştirdiklerini belirterek, “İnsanlar
bize geliyor, hayallerini anlatıyor biz onların
projelerini çiziyoruz, yönlendiriyoruz.
Onlara bir yol haritası çıkarıyoruz. Projesini
veriyor, inceliyoruz. Paralarını veriyoruz
ama sürekli de yanlarında oluyoruz. Bu
verdiğimiz paranın karşılığı şu: üretim yapın.
5 yıl üretim yapın. Yani bizim 5 yıl üretim
yapan işletmelerimiz de var Yozgat’ta. 5 yılın

sonunda da hibeler tamamen kendilerine
geçmiş oluyor. Hala üretimlerine devam
ediyorlar. Yani biz Yozgat’ta insanların
hayallerini gerçekleştiriyoruz” şeklinde
konuştu.
BİRLİK BERABERLİK OLDU
Türker, Yozgat’taki bütün hayvancılık işi
ile uğraşan üreticileri bir ataya getirdiklerini
ve birlik beraberlik sağladıklarını dile getirdi.
Tedarik zincirine önem verdiklerini kaydeden
Türker, “Hani diyor ya sayın cumhurbaşkanı
yardımcımız. Biz burada bir tedarik zinciri
de oluşturduk aslında. Sütçüler besicilerle,
sütçüler süt işleme tesisleri ile yem bitkileri
yetiştirenler büyük çiftliklerle bir araya geldi.
Bundan da yarar sağlıyoruz. Kazan kazan
meselesi” ifadelerini kullandı.
TKDK HANGİ ALANLARDA
DESTEK VERİYOR?
TKDK’nın hayvancılık, et süt yetiştiriciliği
alanlarından destek verdiğini anlatan Türker,
şunları kaydetti; “Büyükbaş, küçükbaş,
manda, tavuk yetiştiriciliği olabilir. Meyve
sebze işleme, süt işleme, soğuk hava
depoları bunun gibi tesisler.
Üçüncü olarak çiftlik faaliyetlerinin
gelişmesi tesisleri var. İşleme tesisleri
büyük hibeler alan işletmeler. Aslında
hepsi birbirinin tamamlayıcısı. Niyeti

üretmek olan insanların başvuru yaptığı yer
diyebiliriz. Denetimlerimiz çok kuvvetli.
Çok sıkı denetimlerle yapıyoruz biz bu işi.
Hayallerini gerçekleştirip bu işlere giren o
kadar çok insan var ki bunun bir sürü örneği
var. Yozgat’ta sütü çoğalttık. Hem de kaliteli
sütü çoğalttık. TKDK belirli bir sektöre değil
birbiri ile bağlantılı birçok sektöre destek
sağlıyor. Bizim burada çiftçiye de yararımız
oluyor. Sarıkaya’da tesisleri bir araya
getirerek çok güzel bir birliktelik kurduk.
Kooperatif kurdular.”
NE YAPMAK LAZIM?
Türker, TKDK’ya proje vermek için
yapılması gerekenleri de şöyle anlattı;
“Çağrı ilan edilecek ondan sonra başvuruya
geçilecek. 10. Çağrı ilanımız yayınlandı.
125 milyon avro hibe bütçeli bir çağrı
ilanı. Muazzam bir miktar. Sadece hayvan
işletmeleri ve işleme tesislerinden biz
çağrıya çıktık.
Hayvan işletmeleri projelerin bize 16
Mart’a kadar getirilmesi gerekiyor. İşleme
tesislerinin de 23 Mart’a kadar getirilmesi
gerekiyor. Tabi proje yaparlarken biz
yanlarındayız. Bizim yanımıza gelsinler, bizle
irtibata geçsinler.
Projelerini bize göstersinler biz bunu
istiyoruz vatandaşlarımızdan. Başvurunun

ardından projeleri teknik bakımdan
inceliyoruz. Projelerin uygun hatasız
bulunması halinde vatandaşla sözleşme
imzalanıyor. Sözleşmenin ardından biz
vatandaşımıza inşaatını başlatıyoruz. İnşaatını
devam ettirirken sürekli biz o vatandaşımızın
yanındayız.
Hem teknik açıdan hem de rehberlik
açısından yanında oluyoruz. Şöyle bir
imkan çıktı 9. Çağrıdan sonra. Artık biz
vatandaşımıza vereceğimiz hibenin
yarısını avans verebiliyoruz. Banka teminat
mektubuna istinaden. IPARD daha da
kolaylaşıyor, basitleşiyor. Vatandaş yatırımı
bitirdikten sonra bu sefer parasının geri
kalanını yapıyoruz. Parayı verdiğimiz tarihten
itibaren de 5 yıllık süresi başlıyor. 5 yılın
sonunda da bizimle olan sözleşmesi bitiyor.”
YOZGAT GENELİNDE 465 PROJE
Yozgat genelinde şu anda 465 tane
projeleri olduğunu anlatan Türker, “Bize en
çok gelen sor şu: sizin projeleriniz devam
ediyor mu etmiyor mu? Banka kredilerinde
bile yüzde 4 kayıp vardır. Bu hayatın doğal
sürecidir. Bizdeki bu oran yüzde 1’in
altında. Boş işletmemiz yok. Eğer boşsa
elimizden geldiği kadar hayvan aldırmaya
çalışıyoruz. Yozgat’ta güzel bir durumdayız.
AB standartlarında çiftliklerimiz var. Bütün
vatandaşlarımızı proje yapmaya davet
ediyorum. Lütfen gelsinler proje yapsınlar
çocuklarına kalabilecek işletmeler yapılıyor.
Artık sütümüz çok ama daha fazlasını
istiyoruz. Et süt işleme tesisimiz şuan
faaliyete geçmek üzere. Sütün sonucu tarım
çeşitliliğinin çoğalmasıdır” dedi.
HEDEFİMİZ 200 MİLYONLUK YATIRIM
Türker, artık işleme tesislerine büyük
ilgi olduğunu söyledi. 10. Çağrı döneminde
200 milyonluk yatırım yaptırma hedefinde
olduklarını anlatan Türker, “Bu işletmelerde
300- 400 kişi ekmek yiyecek. Bunun dışında
tekrardan süt ve besi tesisi projesi geliyor.
Yurt dışından geliyor. Yozgat’a, üretime talep
arttı. Gurbetçi vatandaşlarımıza çağrı yapmak
istiyoruz. Benim ilk geldiğim yıllarda 500 lira
olan yerler vardı. O tarlalar şuan dönümü
10 bin liraya vermezler. Bir yerde toprak
fiyatlarının artışı ekonomik anlamda geliştiği
anlamına gelir. Yozgat gelişiyor. Yozgat
tarım ve hayvancılık alt yapısını oluşturacak.
Sonra sanayi işletimleri yani bunların ham
maddelerinin işlenmesi ile ilgili tesislerimiz
de artacak. Üretimin olduğu yerde her şey
değerlenecek” dedi. Eda DEMİREL

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, mazbatasını aldı

“Yozgat için çalışacağız”
Geçtiğimiz günlerde yapılan
kongrenin ardından AK Parti İl Başkanı
olan Yusuf Başer, mazbatasını aldı.
Gece gündüz demeden Yozgat için
çalışacaklarını dile getiren Başkan
Başer, “Gece gündüz demeden AK
Partimizi yeniden 2002 ruhuyla hareket
ederek çalınmadık kapı sıkılmadık el

bırakmadan Milletimizin gönlündeki
AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan
sevgisini katlayarak yolumuzu devam
edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza
7 - 24 kapımız ve gönlümüz açık bu
vesileyle herkese teşekkür ederim iyi
çalışmalar dilerim” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

GÜNCEL

İSMAİL
CENAN
Geçen haftaki kaldığımız yerden hastane
anılarıma devam ediyorum.
Yoğun bakımda
günlerim oldukça zor
geçiyordu. Doktor gelip, ciğerlerimin açılması için üçlü topu
yukarı doğru çekmemi
istiyordu. Bir türlü
çekemiyordum. Sen
bilirsin İsmail biz de
seni tekrar ameliyata
alırız diyorlardı. Ben
de oldukça korkuyordum. Bir ara 3-4 tane

doktor geldi. Ranzamın
ayak ucunda dosyamı
incelediler, birbirlerine
sessizce bir şeyler söylüyorlardı. Bir yandan
da bana bakıyorlardı.
İçimden bunlar herhalde beni tekrar ameliyat
edecekler diyordum.
Ara sıra hemşireler gelip karnımdaki
hortumu çekip bırakıyorlardı. Onlar bu
hortumu çekerken ben
gözlerimi nasıl hareket
ettiriyorsam ona da
çok gülüyorlardı. Birbirlerine söylüyorlardı.
Bak hortumu çekerken
gözlerini nasıl yapıyor
diyorlardı. Hortumu
çekmeye 3-4 tane
hemşire gelip benim
yaptığım tepkiye bakıp gülüyorlardı. Bir
ara çekmesinler diye
hortumu elimle de
tutuyordum. Ona da
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kızıyorlardı. Bak İsmail
Bey biz bu hortumu
böyle ileri geri oynatmazsak bu hortum
buraya kaynar çıkmaz.
Seni tekrar ameliyat
ederiz diyorlardı.
Gelip gidip beni sık
sık kontrol ediyorlardı.
Bir ara karşımda biri
ranzasında otururken
duruyor hiç kımıldamıyor. Cihazdan da bütün
aletleri çıkartılmış vaziyette adamın hiçbir
yeri kımıldamıyor. Ben
adamı öldü sandım.
Adam iki saat kadar
sonra başını çevirdi.
Adamın sağ olduğunu
o zaman anladım.
Hemşire hanımlar
devamlı gelip kontrol edip tansiyonuma
bakıyorlar, derece ile
ateşimi ölçüyorlardı.
Su kesinlikle vermiyorlardı. Doktor geliyor

öksür diyor, sırtıma
vuruyor, hava toplarını yukarı çek diyordu.
Ancak bir tanesini zor
güç çekebiliyordum.
Hasta bakıcılar her gün
gelip yatak melefelerini
değiştirip gidiyorlardı.
Yoğun bakımda gecenin gündüzün olduğu
belli değildi.
Sona doğru hemşire
geldi. İsmail Bey sen
cihazdan hava alıyorsun. Biz seni cihazdan
çıkartacağız. Sen kendin hava alacaksın dediler. Cihaz hortumunu
çekip çıkardılar. Ben
kendim hava almaya
başladım.
Ranzamın altında
fokur fokur kaynayan
alete baktılar. İyi, kanın temizlenmiş, seni
ondan da kurtaralım
dediler. Onu da çıkardılar.

Verilen kan üniteleri
tamamlandı. Ondan da
kurtardılar. Yavaş yavaş bütün zorluklardan
kurtuluyordum.
Ertesi gün hemşire
hanım geldi yanındaki
arkadaşlarıyla. İsmail
Bey’in karnındaki idrar
hortumunu çıkaracağım. Son bir kez daha
İsmail Bey’i seyredelim
dedi. Kızlar gülüyorlardı. Hortumu çekerken
gözlerimi yummama
bakıp gülüyorlardı.
İsmail Bey bak şimdi
hortumunu çıkarıyoruz. Seni bundan da
kurtaracağız dediler.
Hortumu hızla çekip
çıkardılar. Otomatik
olarak idrar yollarına
bağlandım. O dertten
de kurtuldum.
Ertesi gün hasta
bakıcı adam tekerlekli
arabayla geldi. Hadi

seni çıkarıyoruz. İn de
arabaya bin. Seni odana götüreceğiz dedi.
Kardeşim benim başım
dönüyor, düşerim sen
beni iyice tut da bineyim dedim. Adam beni
bisiklet arabaya bindirdi. Suratlı bir şekilde
hızlı hızlı sürerek getirip yatağıma yatırdılar.
Odamda bütün akrabalarım oturmuş benim
gelmemi bekliyorlardı.
Geldiğimi görünce çok
sevindiler. Geçmiş olsun İsmail. Allah iyiliğini versin dediler.
Hemşire hanım geldi. İsmail hadi kurtuldun. Çok büyük geçmiş
olsun dedi. Benden bir
isteğin var mı dedi.
Ben de yatağımın etrafını su şişeleriyle doldurun onlara bakayım
dedim. Hemşire, İsmail
Bey 6 tane su şişen

var yetmiyor mu dedi.
Ben de yoğun bakımda cehennem azabı
çektim onun için istiyorum dedim. Hemşire
haklısın İsmail Bey,
artık tehlike geçti. Gün
sonunda hastaneden
çıkar evine dönersin.
Hadi büyük geçmiş
olsun dedi ve gitti.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup, haftaya kaldığımız yerden devam
etmek üzere yazımı
Yozgat Sürmelisi’nin
bir kıtasıyla bitiriyorum. Hepinize selâmlar, sevgiler, saygılar…
Kara gözlüm seni
sevdim sakındım
İndim has bahçeye
güller takındım
Kaç zamandır bir
haberin almadım
Bilmiyorum nerelere
dokundum.

Çekerek Belediyesi

Telegram’da

ÖNDER ALPASLAN’A VEDA..
Çekerek Belediyesi, bölgenin en akıllı
belediyesi olabilmek için teknolojik ortamda da
yerini almaya devam ediyor.
Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, mobil
ortamdan ve sosyal platformlardan vatandaşlara
ulaşacaklarını söyledi.
Çekerekli vatandaşların Çekerek Belediyesi’nin
hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmesi
amacıyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Çakır,
“Vatandaş odaklı teknolojik vizyonumuzla
sizlerin hayatına dokunuyoruz. Faaliyetlerimiz
hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek
istedik” dedi.
Çakır, vatandaşların şeffaf belediyecilik
anlayışı ile belediyenin her türlü hizmetine
ulaşabileceklerine değinerek, “Bu veri
akışını güçlendirmek amacıyla Belediyemiz
adına Telegram uygulamasında da yerimizi
aldık. Belediyemiz ve faaliyetlerimizi takip
edebilecekleri Haberler, Projeler, Etkinlikler ve
Duyurular alanları bulunmaktadır. Belediyemiz
bünyesinde devam eden ihaleleri takip
edebileceklerdir. Ayrıca vatandaşlarımız
uygulama üzerinden taleplerini gönderebilir ve
bizimle iletişime geçebilirler” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

Bir süredir hastanede
covid-19 tedavisi gören
hemşerimiz Avusturya Türk
Federasyon GİK Üyesi, İş insanı
Önder Alpaslan vefat etmişti.
Alpaslan, son yolculuğuna
dualarla uğurlandı.Dünya
mazlumlarının yardımsever
yüzü, sınırlar ötesinden
ortaya koyduğu duruşla
gönüller kazanan Önder
Alpaslan, Şefaatli Paşaköy’de

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

son yolculuğuna uğurlandı.
Alpaslan’ın cenazesine MHP
İstanbul Milletvekili, Avrupa
Türk Federasyon Genel
Başkanı, MHP Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Cemal Çetin,
MHP Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef, MHP İl Başkanı Tekin
Irgatoğlu, Şefaatli Belediye
Başkanı Müjdat Karaca, Ülkü
Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan
Şahbaz ile çok sayıda seveni

katıldı.
Yozgat’ın yetiştirdiği bir
değer daha korona virüse
yenik düştü. Türk Dünyasına
önemli hizmetleri olan gönül
adamı Önder Alpaslan, yenik
düştüğü korona virüs nedeniyle,
hayatını kaybetmişti. Alpaslan’ın
cenazesi dün öğle namazını
müteakip Şefaatli İlçesi’ne bağlı
Paşaköy’de toprağa verildi.
Önder Alpaslan, dünyanın

farklı noktalarına, mazlumlara
yardımların ulaşmasına öncülük
eden yiğit bir dava adamı,
yardım severdi. Yozgat’ın
yetiştirdiği, dünya Türklüğüne
ve mazlum diyarlardaki
insanlığa hayırlı hizmetleri
bulunan iyi bir ülkücüydü.
Yozgat Çamlık Gazetesi olarak
Alpaslan’a bir kez daha rahmet,
kederli ailesi ile yakınlarına baş
sağlığı diliyoruz. Eda DEMİREL
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Nuray Çetin'den

Hayırlı İşler

MHP Çayıralan Kadın Kolları Başkanı Nuray
Çetin’in yardım seferberliği desteksiz kalmıyor.
Gurbetteki hayırseverlerin yardımlarına da
aracılık eden Çetin, soğuk, kar, kış demeden
yarımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
MHP Çayıralan İlçe Başkanlığı’nın
sosyal sorumluluk faaliyetleri devam ediyor.
Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında
emeğini esirgemeyen ve titiz bir çalışma
yürüten MHP Kadın Kolları Başkanı Nuray
Çetin, Almanya Stuttgart Yozgatlılar
Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Şerife
Ergin tarafından gönderilen yardımları ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.
KAR KIŞ DİNLEMİYOR
Daha önce de ilçe başkanı Sezai Yaşar
ile koordineli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine
çok sayıda yarım ulaştıran Çetin, bu kez de
gurbetten gelen yardımları kar-kış-soğuk
dinlemeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden
yaptığı açıklamada: “Bugün yine yardımları
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu
yaşıyorum. Bizden yardımlarını esirgemeyen
Almanya Stuttgart Yozgatlılar Federasyon Kadın
Kolları Başkanı Sayın Şerife Ergin başkanıma
MHP Çayıralan ilçe teşkilatım adına çok
teşekkür ediyorum. Tarık YILMAZ

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Yozgat’tan Nizip’e ikinci kez seminer
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Nizip İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün isteği üzerine, uzaktan
eğitim yoluyla ikinci kez seminer verdi. Bu sefer
Gaziantep’in Nizip ilçesinde öğrenim gören
ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Burcu
Babaoğlu Özdemir’in moderatörlüğünde,
17 Ocak 2021 Pazar akşamı gerçekleştirilen
toplantıda, Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Proje
Seven Öğrenciler için TÜBİTAK Destek
Programları ve Yarışmalarına Hazırlık
Stratejileri” konulu başlık etrafında sohbet
havasında bir sunum yaptı. Toplantıya yaklaşık
90 kişi katıldı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü

yönetimine ilişkin genel bilgiler verdi ve
TÜBİTAK programlarına yönelik olarak,
öğrencileri teşvik edici olumlu telkinlerde
bulundu. Öğrencilerin sorularına da cevaplar
veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilere
bilime meraklarını canlı tutacak şekilde
erken yaşlarda bilim okuryazarlığı yönlerini
geliştirmek için yapılacak proje faaliyetlerinin
önemini ortaya koydu. Buluş, icat ve keşif gibi
kavramları da anlaşılır biçimde açıkladı.
Öğrencilerin, uzay, robotlar, mikroplar, STEM,
deprem, hibrit sistem arabalar, suyun etkin
kullanımı, çevre ve hayvanların korunması
gibi konulardaki paylaştıkları hayallerinden
hareketle nasıl proje fikri geliştirebilecekleri
yönünde önerilerde de bulundu. Prof.

Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin proje
yarışmalarında heyecan duymalarının doğal
olduğuna değindiği buluşmada, bunun olumsuz
bir şey olmadığını ve yarışmalarda derece
elde edememenin bir başarısızlık olmadığını
belirterek, her aşamanın yeni bir şeyler
öğrettiğini vurgulayarak, bunların çok değerli
kazanımlar olduğunu söyledi.
Toplantıya ilişkin yapılan
değerlendirmelerde katılımcı öğrencilerden
bazıları, yapılan eğitim seminerinin çok yararlı
olduğunu ve seminere girmeden önce bir
projesinin olmamasına rağmen sonrasında
aklına bir şeylerin gelmeye başladığını,
merakından bilgi amaçlı katıldığını ve
bilmediklerini öğrendiğini, bir akademisyen

büyüğüyle hem sorularına yanıt bulduklarını
ve bilgilendiklerini hem de kendi fikirlerini
sunduklarını belirterek teşekkür ettiler.
Öğretmenlerden bazıları da çok etkili ve
verimli bir buluşma olduğuna değinerek, Prof.
Dr. Mustafa Böyükata’nın konuları çok güzel
anlattığını, kendisinin bilim okur yazarlığı
çalışmalarında destek olduğu ve öğrencileri
sabırla dinlediği için teşekkür ettiler.
Seminerin moderatörlüğünü yürüten Nizip
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Burcu
Babaoğlu Özdemir, toplantıda öğrencilerden
gelen soru ve yorumlarla kendisini yorduklarını
belirterek, verdiği çok güzel bilgilerden dolayı
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.
Haber Merkezi

6
KENAN
EROĞLU
(Hep yakınırız.
Veya geçmişimizi merak edip araştırma yoluna
girdiğimizde “bizim atalarımız tarih yapmışlar ama
yaptıkları tarihi yazmamışlar” diyerek geçmişte
yaşayan insanlara bir nevi
sitemde bulunuruz. Biz de
bizden sonraki araştırmacılara ve bizim dönemimizi
merak eden insanlara kayıt
olması bakımında bu notlarımızı kaleme alma ve
aktarma gerekliliğine inandık.) (Her neslin kendine
göre bir mesuliyeti vardır.
Her nesil kendi dönemindeki mesuliyeti idrak ederek
bihakkın yerine getirecek
olursa, kendinden sonra
gelecek nesiller de onları
ve nesillerini hayr ile yad
ederler. Bu günden geriye
baktığımızda bizden öncekilerin görevlerini yapmadıkları konusunda eleştiri
ve sitemde bulunmak yerine biz bize düşeni yapalım
ve kendi mesuliyetimizin
idraki içinde olalım ve yaşadıklarımızı, yaşadığımız
ortamlardaki duygularımız,
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elde ettiğimiz başarıları,
yaptığımız hataları, elimizden gelen ve gelmeyen
konuların kâğıda dökülmesi gerektiğinin inancı
içerisinde hareket ettik. )
(Aradan seneler geçmiş
olmasına rağmen Yozgat’ta
bir gurup idealist-milliyetçi
insan tarafından başlatılan
Milliyetçi hareket konusunda hiçbir kimsenin
bizim yazdığımız; “Bizi Biz
Yapan Hayallerimiz Vardı”
kitabımdan başka kayda
değer bir şey yazmamış
olması Yozgat ve Yozgat’ta
Milliyetçi-Ülkücü hafıza
için elbette üzerinde çok
düşünülmesi gereken bir
konudur.) (1970’li yıllarda
Yozgat tarihine damga
vuran ve neredeyse sokakta bulunan herkesin Ülkücü
olduğu bilinen bir yerde
Milliyetçi-Ülkücü hareketin
tarihinin yazılmamış olması
da düşünülmesi gereken
bir konudur.) (Bu demek
oluyor ki harekete katılan
ve her zaman en önde
bulunan insanlar da dâhil
olmak üzere hareketin fikri
yönüne pek eğilmedikleri,
pek incelemedikleri, pek
önemsemedikleri ve pek
de kitap okumadıkları için
fikir tefekkür yoluna girmemiş olmaları da bence çok
düşündürücüdür.)
(O yıllarda etrafımızda,
kitap okuyanların, dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı
takip edenlerin yeteri kadar olmamış olması netice
itibariyle bu günlere ulaşa-

bilecek, gelebilecek ne bir
hatıra, ne bir not, ne bir
küçük kitapçık dahi çıkmamış olması da üzerinde
düşünülmesi gereken bir
konudur.) (O zaman öyle
anlaşılıyor ki; Harekete
katılan insanlar heyecan
duymuşlar, inanmışlar,
katılmışlar, hareketin içinde
çeşitli yerlerde bulunmuşlar, görev almışlar, belki
kitap dergi de okumuşlar
ama yaşadıklarını, gördüklerini ve inandığı şeyleri
kaleme alıp not tutma, hatıra yazma gibi bir eğilimle
bu günlere aktarma çabası
gösterilmemiş olması da
yine çok düşündürücüdür.)
(Bu satırların yazarı da
Genç Ülkücüler Teşkilatı
Yozgat’ta açıldıktan (1970)
sonra gidip gelmeye, seminer ve sohbetleri kaçırmamaya çalışmış, Çok sıkı bir
şekilde hareketimizin yayın
organlarını, takip etmiş,
bu takipten de çok mutlu
olmuş birisidir. Büyüklerimizi can kulağı ile dinler,
onların söylediklerini okuduğum kitaplarla ve abonesi olduğum “Töre”, “Türk
Edebiyatı” vs. dergilerinin
yanı sıra haftalık yayınlanan “Devlet Gazetesi”,
“Genç Arkadaş”, “Hasret”,
“Ülkücü Kadro” gazeteleri
ve günlük (Bizim Anadolu,
Ortadoğu, Millet ve Hergün
gazeteleri gibi) yayınları da
takip ederek güçlendirme
yolunu seçmiştim.)
(Bu yüzden, Gazete
dergi biriktirme, yeni çı-

"Ocak hatıralarım (9)"

kan kitapları hemen alma
alışkanlığı pek çok konuda
notlar almama ve onları da
biriktirmeme sebep oldu.)
(Ayrıca harekete katıldıktan çok kısa bir süre
sonra ve Yozgat’ta Genç
Ülkücüler Teşkilatı’nın
kurulmasından sonraki ilk
genel kurul toplantısında
Genç Ülkücüler Teşkilatının yönetim kuruluna da
girmiştim. Bu sorumluluk
benim hareketimize ve
yayınlarımıza daha sıkı
sarılmama sebep oldu. Bir
süre sonra ben de diğer arkadaşlara seminer verecek
duruma geldiğim için elbette notlarım vs. oluyordu.)
(Aşağıda size aktaracağım satırları 1976 tarihinde Büyük Ülkü Derneği
Başkanı iken yazmıştım.
1968’li yıllarda tanıştığım
Milliyetçilikten sonra 1969
yılında yetki belgesi alınmış
ve 1970 Yılının ilk aylarında
Yozgat’ta Genç Ülkücüler
Teşkilatı açılmıştı. 1970 Yılı
Temmuz ayında Ülkücü
ağabeyler tarafından büyük bir meydan toplantısı
yapılmış, Ülkücü hareket
tanıtılmış, yine ağabeyler
tarafından da konuşmalar
yapılmıştı. Meydan toplantısına ilçelerden de katılımlar sağlanmıştı. Ben bir iş
yerinde çalıştığım için meydan toplantısı ve yapılan
yürüyüşe katılamamıştım.
Temmuz ayında bu meydan toplantısının ardından
Genç Ülkücüler Teşkilatına
gidip gelmeye başlamış-

tım. Dernekte; Seminerler,
sohbetler, her gün yeni bir
şeyler öğrenme, arkadaşlarla birlikte söylediğimiz
marşlar vs. derken derneğe ve davaya bağlılığımız
her gün biraz daha artıyordu. Yalnız bu bağlılık kuru
kuruya bir bağlılık olmaktan çok fikir ve tefekkür
yönüne de çok çok önem
ve ağırlık vererek hayatımın ve yaşantımın da bir
parçası ve gayesi oldu.)
(Derneğimizde seminerler, sohbetler ve hatta
Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan konferanslar
derken, 1971 12 Mart’ında
Türk Silahlı Kuvvetleri Demirel Hükümetine bir muhtıra vermiş ve ardından da
bazı illerde Sıkıyönetim ilan
edilmişti. Dolayısı ile ülkede
bulunan tüm dernekler kapatılmış ne hikmetse bilinmez; Genç Ülkücüler Teşkilat’ımız kapatılan dernekler
listesinde yer almamıştı.
Belki de bir tesadüftü.
Genel Merkez yöneticileri
de Genç Ülkücüler Teşkilatı
Genel Merkezini Yozgat’a
taşımaya karar vermişlerdi.
Bizim Köseoğlu Mahallesinde bulunan evimizin üst
katına taşınan derneğimiz
genel merkezi de 1971
yılının sonuna doğru Sıkıyönetimce kapatılmıştı.)
(“Genç Ülkücüler Teşkilatı” Yozgat’ta kapatılınca
onun yerine biz yine Yozgat’ta “Ülkücüler Teşkilatı”,
“Türk Ülkücüler Teşkilatı”
ve son olarak ta “Büyük

Ülkü Derneği”ni kurduk.
(Tabi daha sonra Ülkü
Ocakları, Ülkü Yolu Derneği kurulmuştu.) Biz de
Yozgat’ta Türk Ülkücüler
teşkilatı ve ardından da Büyük Ülkü Derneğini açtık.
Çeşitli binalarda faaliyet
gösterdik, toplantılar yaptık, sohbetler ve seminerler
düzenledik. Derneğimize
gelen kimseleri bilgilendirmek amacıyla pek çok
sayıda seminer düzenledik.
Her hafta cumartesi günü
saat 13.00 de çok önemli
bir aksilik olmadığı takdirde
toplantı ve seminerlerimizi
aksatmadan yürüttük. Bu
dönemlerde her zaman
her yapılan faaliyetin içinde ve önünde bulundum.
Yozgat’ta duvarlarda yazı-slogan yazılabilecek her
yerde benim imzam vardır.
Hem de itina ile ve düzgün
yazardım. Rastgele karalamazdım. Derneğimiz adına
bildiri vs. yazılacağı zaman
bu bildirileri de çoğu kez
ben yazdım.) (Bu zaman
içerisinde bazı ulusal gazetelere de yazılar göndermiş
ve bu yazılar da yayınlanmıştı. 1976 Yılına gelindiğinde, Büyük Ülkü Derneği
başkanı olarak, o güne
kadar hareketimizin Yozgat’ta oluşumu, gelişimi ve
yaşanılanlarla birlikte gördüğüm aksaklıkları anlatan
notlat tutmuştum. Şimdi
bu notlara beraberce bakabiliriz.) (Açıkça belirtmem
gerekir ki: Size aktarmaya
çalıştığım notlarım arasın-

da, kavga dövüş, yürüyüş,
gösteri gibi konular olmayacak. Fakat buna karşılık;
Okumaya yazmaya, fikir ve
tefekküre, büyüklerimize,
büyüklerimizin görüşlerine,
yayın organlarımıza, eğitim
ve seminere çok çok önem
veren Genç bir Ülkücünün neler düşündüğünü
bulacaksınız. Bu yüzden
o günlerde yaşadığımız
şeylerin daha çok fikir-tefekkür yönüne eğileceğim.
Malumdur ki kavga dövüş
geçici, fikir ve düşünceler kalıcıdır.) (Notlarımda
bulunan görüşler 1975-76
yılları ile daha öncesini kapsamaktadır. Bu gün esasta
ve Türk Milliyetçiliği fikriyatımızda, Vatan Millet sevgimizde, Devletimize olan
bağlılığımızda, Tarihimize
olan sevgi ve saygımızda
bir değişiklik olmamakla
birlikte, bu gün itibariyle
sadece olaylara bakışımızda bazı küçük farklılıklar
da olmuş olabilir. Onları
da yeri geldikçe açıklama
yoluna gideceğim.) (Kısmet
olursa bu konuya devam
edeceğiz.) Not: 1- Bu yazı
dizisinde 1975-76 yıllarını
kapsayan bölümünü “tırnak içinde “yatık” ve daha
koyu yazı ile belirttim.
2- O gün aldığım notlar
için bu gün bazı açıklamalar yapma gereği hissettim. Bu açıklamalarımı da
parantez içimde düz yazı
olarak belirttim.
İlgi ile okuyacağınızı
umarım.

iŞÇiYE YÜZDE 14 ZAM
AKDAĞMADENi’NDE ELLER

MEVLA’YA AÇILDI
Akdağmadeni Eyüp Sultan Camii Derneği,
virüs ve diğer afetler nedeyle yaşadığımız
zor günlerden kurtulmak ve yağmur ve kar
bereketiyle kuraklığın sona ermesi duası için
Eyüp Sultan Camiinde kılınan Cuma Namazı
akabinde dua edildi.
Sosyal mesafe ve maske konusunda
hassasiyet gösterilerek kılınan Cuma namazı
ve duaların ardından daha önce kesilen kurban
etleriyle hazırlanan yemekler cemaate ikram
edildi.
Kurban kesimi ve yemek organizasyonunda
emeği geçen camii görevlileri Mustafa Taki
Albayrak ve Sadi Murat, ile Akdağmadeni Eyüp
Sultan Camii Dernek Başkanı Basri Eser de
programa katıldı.

DUALARIMIZ KABUL OLSUN
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da
“İçinde bulunduğumuz zor günlerin atlatılması,
kuraklığın son bulması ve feraha ulaşmamız için
Cuma namazında Eyüp Sultan Camii’nde dua
edildi.
Namaz sonrası daha önce kesilen kurban
cemaatimize ikram edildi. Kurban kesimi
ve yemek organizasyonunda emeği geçen
başta Mustafa Taki Albayrak ve Sadi Murat
hocalarımız ile dernek başkanımız Basri Eser
olmak üzere tüm kardeşlerimize teşekkür
ediyorum. Mevla dualarımızı kabul etsin, omuz
omuza namaz kılacağımız günleri nasip etsin.
Rahmet çeşmesinden bizi mahrum bırakmasın”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

Saraykent Belediyesinde 3 yıl süreli
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Saraykent Belediyesinde yapılan toplu
iş sözleşmesi imza törenine, Saraykent
Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Hizmet-İş
Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman
Zararsız, Saraykent Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürü Kadir Emir ve İş yeri
Sendika Temsilcisi Alpaslan Gültekin
katıldı.
Toplu iş sözleşmesi ücret zammı sosyal
haklar hariç, birinci yıl yüzde 14, ikinci yıl
yüzde 14, üçüncü yıl yüzde 14 zam yapıldı.
HAYIRLARA VESİLE OLSUN
İşçinin alın teri üzerinden hiçbir zaman
pazarlık yapmadıklarını dile getiren
Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal,
“Görevde olduğumuz sürece işçinin alın teri

ve emeğinin karşılığını zamanın da ödedik.
İşçinin alın teri ve emeği üzerinde hiçbir
zaman pazarlık yapmadık. Verebileceğimiz
en yüksek ücret zammını imzaladığımız
tüm sözleşmelerde verdik. İmzalanan toplu
iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını
dilerim” dedi.
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube
Başkanı Ferman Zararsız ise, Başkan Öçal’a
teşekkür ederek, “Saraykent belediye
başkanımıza şahsım, yönetim kurulumuz
ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim.
Belediyenin imkânları doğrultusunda
emekçi kardeşlerimizin ücretlerine gereken
zammı yaptı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi
sendikamıza, Saraykent belediyesine
ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

ÜCRETSiZ SEFER
GÜZERGAHLARI BELiRLENDi

Çayıralan Belediyesi Halk otobüsü ilçe köylerine haftada
bir gün ücretsiz servis yapacak. Yapılacak servisin hangi
güzergahlarda olacağı belirlendi. Başkan Codar otobüs
güzergahlarını açıkladı. Yozgat’ın Çayıralan Belediyesine
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
otobüs bağışında bulunmuş, Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar da bu otobüsün köylere hafta için bir gün
ücretsiz servis yapacağını duyurmuştu.
İŞTE ÜCRETSİZ BELEDİYE OTOBÜS GÜZERGAHI
1-A.Tekke,Y.Tekke,Derekemal,İnönü A. Yahyasaray ve
Y. Yahyasaray 2-A.Tekke,Kaletepe ,Külekçi, Çukurören,
Evciler, Gülderesi ve Karaazap 3-A.Tekke, Günyayla,
Konuklar, Menteşe, Alidemirci ve Karakışla 4-A.Tekke,
Günyayla, Fahralı ve Çokradan 5-Söbeçimen, Avşaralan ve
Güzelyayla
Köylerimiz hafta içi 1 gün ücretsiz taşımacılık yapacağız
Not: Curali,Turluhan ve elçi köyleri ayrıca
değerlendirilecektir. Çalışmalarımız devam ediyor. Başlama
günü ayrıca duyurulacaktır.” İfadelerine yer verildi. Murat
KARATEKİN
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Yeni Teknik heyet ve transferler

FATİH
AKGÜL
Yozgatspor 1959
Futbol Kulübü yönetimi
Teknik Sorumlu Nihat
TİNEL ile yolları ayırma
kararının ardından yanlış
hatırlamıyorsam 20172018 sezonunda iki Ziraat
Türkiye Kupası maçında
takımın başında Teknik
Sorumlu olarak çıkan
Menduh FİDAN ile tekrar
anlaşıldı. Oynadığımız
maçlardan biri MKE Kırıkkalespor 3-0 yendiğimiz
diğeri ise Çorum Belediyespor 2-0 yenildiğimiz
maçlardı. Bir aya yakın

takımın başında kalan Fidan’ın sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrıldı.
Şimdi yeniden takım
Fidan ve ekibine emanet
edildi. Fidan’ın ekibinde
Yardımcı Antrenör Beytullah METE ve Kaleci Antrenörü İsmail ÜNAL var.
Beytullah METE bu zaman
kadar çeşitli Amatör
Takımlarda Teknik Sorumlu ve Antrenör olarak
görev yapmış son olarak
ta Bursa’nın Y.Ayyıldız
Takımında Amatör Takım
Antrenörü olarak görev
yapmış. İsmail ÜNAL ise
yıllardır Kaleci Antrenörü
olarak görev yapmış ve
son olarak ta Isparta 32
spor’ da Kaleci Antrenörü
olarak görev yapmış deneyimli bir isim. Takımın
başına geçen Fidan ilk
olarak takımdan gidecek
oyuncuları ve takımdaki
eksik mevkilere transfer
ile başladı. Gelir gelmez
dokuz oyuncu transfer
edildi. Gelin bu oyuncuları
tanıyalım.

Yunus Emre ÇABUKER: 1995 doğumlu Sol
Bek oynayan oyuncu
2008 yılında futbola Didim spor da başladı. Akademi Ligi U16 liginde 12
maçı, Akademi Ligi U17
liginde 22 maçı 1 golü,
Akademi Ligi U18 liginde
26 maçı 6 golü, Akademi
Ligi U19 liginde 5 maçı,
U21 Liginde 22 maçı, Bal
Liginde 34 maçı, TFF 3.
Liginde 56 maçı, TFF 2.
Liginde 3 maçı ve Türkiye
Kupasında 6 maçı bulunan deneyimli oyuncunun
oynadığı son takım Artvin
Hopaspor’ dur.
Tayfun BEBEK: 2000
doğumlu Kanat ve Santrafor oynayan oyuncu
2011 yılında futbola TSE
Arabayatağı Spor da
başladı. Akademi Ligi U16
liginde 27 maçı 5 golü,
Akademi Ligi U16 Türkiye
Finallerinde 1 maçı, Akademi Ligi U17 liginde 23
maçı 8 golü, Akademi Ligi
U17 Türkiye Finallerinde
3 maçı 1 golü, Elit Aka-

demi Ligi U19 liginde 45
maçı 13 golü, U21 Liginde 3 maçı, TFF 3. Liginde
4 maçı ve Türkiye Kupasında 1 maçı bulunan
oyuncunun oynadığı son
takım Gölcükspor’dur.
Burak AYDIN: 1996
doğumlu Ön Libero ve
Stoper oynayan oyuncu
2007 yılında futbola Atıcılar Gençlikspor da başladı. U21 Liginde 13 maçı,
Bal Liginde 15 maçı, TFF
3. Liginde 29 maçı 1 golü
ve Türkiye Kupasında 3
maçı bulunan deneyimli
oyuncunun oynadığı son
takım Bursa Yıldırım Spor’
dur.
Murat MERCAN: 1994
doğumlu Orta Saha oynayan oyuncu 2007 yılında
futbola Tofaş spor da
başladı. U21 Liginde 15
maçı 1 golü, Bal Liginde
103 maçı 15 golü, TFF 3.
Liginde 29 maçı 1 golü ve
Türkiye Kupasında 6 maçı
bulunan deneyimli oyuncunun oynadığı son takım
Bursa Yıldırım Spor’ dur.

Emir AKAY: 1992
doğumlu Sağ Bek oynayan oyuncu 2006 yılında
futbola Zaferspor’ da başladı. Bal Liginde 167 maçı
5 golü, TFF 3. Liginde 7
maçı bulunan deneyimli
oyuncunun oynadığı son
takım Bursa Yıldırım Spor’
dur.
Ercan KARACA: 1997
doğumlu Orta Saha
oynayan oyuncu 2008
yılında futbola Orhangazi
Futbol Kulübünde başladı.
Akademi Ligi U14 Liginde24 maçı, Akademi Ligi
U14 Türkiye Finallerinde
3 maçı, Akademi Ligi U15
Liginde 17 maç 1 golü,
Akademi Ligi U15 Türkiye
Finallerinde 4 maçı, Elit
Akademi Ligi U16 liginde
32 maçı 4 golü, Akademi
Ligi U16 Türkiye Finallerinde 2 maçı, Akademi
Ligi U17 liginde 5 maçı,
Elit Akademi Ligi U19
liginde 5 maçı, TFF 3.
Liginde 111 maçı 19 golü
ve Türkiye Kupasında 8
maçı bulunan deneyimli

oyuncunun oynadığı son
takım Bursa Yıldırım Spor’
dur.
Akın ARICAN: 1994
doğumlu Santrafor oynayan oyuncu 2005 yılında
futbola Bursaspor’ da
başladı. Akademi Ligi U16
liginde 10 maçı, Akademi
Ligi U16 Türkiye Finallerinde 4 maçı 3 golü,
Akademi Ligi U17 liginde
16 maçı 6 golü, Akademi
Ligi U18 liginde 12 maçı
3 golü, U21 Liginde 71
maçı 14 golü, Bal Liginde
69 maçı 18 golü, bulunan
oyuncunun oynadığı son
takım Zaferspor’ dur.
Okan ÖZDİLEK: 1999
doğumlu Sağbek oynayan oyuncu 2011 yılında
futbola Kırklarelispor’ da
başladı. Akademi Ligi U15
liginde 24 maçı 3 golü,
Akademi Ligi U16 Liginde
26 maçı 2 golü, Akademi
Ligi U17 liginde 20 maçı
1 golü, Akademi Ligi U19
Liginde 18 maçı 3 golü,
Bal Liginde 16 maçı,
TFF 3. Liginde 14 maçı

ve Türkiye Kupasında 1
maçı bulunan oyuncunun
oynadığı son takım Edirne
Belediyesi Paş Edirnespor’dur.
Cevatcan EKİNCİ:
1999 doğumlu Orta Saha
ve Kanat oynayan oyuncu
2011 yılında futbola
Giresunspor’ da başladı.
Akademi Ligi U14 Liginde
8 maçı 1 golü, Akademi Ligi U15 Liginde 20
maç 13 golü, Akademi
Ligi U16 liginde 4 maçı 2
golü, Akademi Ligi U17
liginde 16 maçı 9 golü,
Akademi Ligi U19 Liginde 10 maçı 3 golü, Elit
Akademi Ligi U19 liginde 12 maçı 6 golü, U21
Liginde 81 maçı 16 golü,
TFF 3. Liginde 33 maçı
ve Türkiye Kupasında 3
maçı bulunan oyuncunun
oynadığı son takım Fatsa
Belediyespor’ dur. Yeni
Teknik Heyete ve transferlerimize başarılar ve
hoş geldiniz diliyorum.
Vurduğunuz gol olsun
TAKIM…

Yozgatspor yeni transferlerini açıkladı

NE KADAR YETERLi?
Misli.com 3. Lig ikinci
grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK, devre arasında 7
oyuncu ile yollarını ayırırken,
9 oyuncuyu da kadrosuna
kattı. Kırmızı-siyahlı takım
Teknik Direktör Memduh
Fidan’ın raporu doğrultusunda
9 oyuncu ile anlaşma
sağlayarak, kadrosuna kattı.
Yozgatspor 1959 FK ayrıca,
bir de forvet oyuncusu ile
görüşmelerin sürdüğünü
anlaşma sağlanınca kamu oyu
ile paylaşılacağını açıkladı.
Yozgatspor 1959 FK’dan
yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi;
“Geçtiğimiz pazartesi
gününden itibaren teknik
direktör Menduh Fidan,
yardımcı hocalar Beytullah
Mete ve İsmail Ünal
yönetiminde günde çift
idmanla çalışmalarını
sürdüren takımımızda,
başarımız için ter dökecek
yeni transferlerimiz de takımla
birlikte çalışmalara katıldılar.

Yunus Emre Çabuker
-Artvin Hopaspor, Solbek
Tayfun Bebek -Gölcükspor,
Kanat, Santrofor
Burak Aydın -Bursa
Yıldırımspor, Stoper, Ön libero
Murat Mercan -Bursa
Yıldırımspor, Orta saha
Emir Akay -Bursa
Yıldırımspor, Sağbek
Ercan Karaca -Bursa
Yıldırımspor, Orta saha
Akın Arıcan -Bursa
Zaferspor, Santrofor
Okan Özdilek -Edirnespor,

Sağbek
Cevatcan Ekinci
-Giresunspor, Orta saha,
Kanat
7 OYUNCU GÖNDERİLDİ
Sezon ilk yarısının sona
ermesinin ardından Teknik
Direktörlük görevine Memduh
Fidan getirildi. Fidan’ın
göreve gelmesinin ardından
sezon başında transfer edilen
7 oyuncu ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı takımda
Çağrı Tekin, Fırat Demir,
Alihan Öztürk, Seyit Ali Altın,

Hasan Gök, Musa Şahin
ve Mahmut Yiğit Türkmen
ile karşılıkla anlaşılarak,
sözleşmeleri fesih edildi.
NE KADAR YETERLİ?
Yozgatspor 1959 FK yeni
transferlerini açıkladıktan
sonra sosyal medya da yeterli
oyuncuların alınmadığı
yorumları yapıldı.
Takıma yeni katılan
oyuncuların ligin ilk yarısında
oynadıkları takımlarında
yeterli süre almamaları,
Yozgatspor’a ne kadar katkı
sağlar yorumlarına sebep
oldu.
Kırmızı-siyahlı takımın
kadrosunu kattığı
oyunculardan sadece Yunus
Emre Çabuker ligin ilk
yarısında 6 maçta forma
giyerken, diğer oyuncular ise
çok kısa süreler aldı.
Bu da 12 puanla ligin
dibine demir atan Yozgatspor
1959 FK’da yeni transferler
takımı ligde tutabilir mi?
Sorusunu akıllara getirdi.
Murat KARATEKİN

Pilates antrenmanları

başladı

Yozgat’ta
ücretsiz pilates
antrenmanları
başladı.
Antrenör Banu
Kevser Gezergün
yönetiminde
yapılacak olan
antrenmanlar Rıza
Kayaalp Kapalı Spor
salonunda başladı.
Antrenmanlar,
Antrenör Banu
Kevser Gezergün
yönetiminde hafta
içi her gün saat
13:00 ile 15:00
arasında yapılıyor.
Spor yapmak
isteyen kadınlar
ücretsiz olarak
pilates eğitimlerine
katılabilecekler.
Pilates Antrenörü
Banu Kevser
Gezergün, bütün
kadınları spor

yapmaya davet etti.
Gezergün,
“Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü
bünyesinde
açtığımız pilates
kursumuza
koronavirüs salgını
nedeniyle bir süre
ara vermiştik.
Şimdi tekrardan
kursumuzu açtık.
Spor yapmak isteyen
kadınlarımız hafta
içi 13.00 ile 15.00
arasında kursumuza
katılabilirler.
Kursumuz
tamamen
ücretsizdir. Bütün
kadınlarımızı
spor yapmaya
bekliyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN
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