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"Sizce Yozgat'ın En Önemli Sorunu Nedir?"
Ankara’da yardım konseri düzenlendi

YİĞİT ALP NEFES ALSIN!
Ankara Yozgatlılar Federasyonu ev
sahipliğinde Şefaatli Paşaköylüler Derneği
tarafından Ankara’da Yozgatlı SMA hastası
minik Yiğit Alp için yardım konseri düzenlendi.
Yozgat’ın altın sesli sanatçılarının yer aldığı
konseri Çamlık TV’de canlı yayınladı.
Konserde aynı zamanda çeşitli ürünlerinin
satışı gerçekleştirildi, bağış kutuları
oluşturuldu. >>> 2. SAYFADA

GURBETÇiYDi,

SAAT:
03.00
YER: ALPEREN OCAKLARI

KENDi iŞiNi KURDU

Almanya’ya gurbetçi olarak
giden ve daha sonra kendi
işini kurarak turizm sektöründe
faaliyet göstermeye başlayan
Bremen Yozgatlılar Derneği
Başkanı Şemsettin Yıkılmaz, 1980
yılından bu tarafa Bremen’de
yaşadığını kaydetti.
>>> 4. SAYFADA

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı,
hemşerimiz Avukat Samet Bağcı, önceki gece saat 03.00’de,
sabaha karşı Yozgat’a geldi, gençlerle buluştu. >>> 6. SAYFADA

Özhaseki, Yozgat’ta bir dizi ziyaret ve temasta bulundu

“GÖNÜLLER YOZGAT

iCiN CARPIYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yozgat’ın Ankara’da çok
iyi temsil edildiğini belirterek, “Hepsinin gönülleri Yozgat için çarpıyor” dedi.

BİRLİKTELİK DEVAM ETSİN

BAŞER: KÖY YOLLARINI

ASFALTLA BULUŞTURUYORUZ
Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, köy yollarını sıcak
asfaltla buluşturmaya
devam ettiklerini söyledi.
>> 4'DE

BAŞKAN BARAN

‘HAYIRLI OLSUN’ DEDi
Yenipazar
Belediye Başkanı
Menderes
Baran, Kayseri
Pancar Ekicileri
Kooperatifi
Yönetim Kurulu
Başkanlığına
yeniden seçilen
Hüseyin Akay
'a hayırlı olsun
ziyaretinde
bulundu. >> 2'DE

Özhaseki, "Yozgat’ta başta Bekir Bozdağ
bakanımız olmak üzere milletvekilimiz Yusuf
Başer, aynı zamanda yıllardır tanıştığımız ilk
Yozgat’ta Ak Parti il başkanlığı konusunda
istişarelerde bulunmak için geldiğimde Yusuf
Bey, sonra yine yıllarca bizim il başkanlığımızı
yapan teşkilatlarda yetişmiş değerli başkanım
Celal bey, kadın kolları, gençlik kolları, il genel
meclisimiz müthiş bir uyum var. Hepsinin
gönülleri Yozgat için çarpıyor. Ne yaparız diye
çalışıyorlar. Ben şahsen Yozgat’ın Ankara’da
çok iyi şekilde temsil edildiğini inananlardan
biriyim" diye konuştu. >>> 3. SAYFADA

HİZMET BELEDİYECİLİĞİ BAŞLADI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,
Yozgat'ta hizmet Belediyeciliğinin başladığını söyledi.
Özhaseki, "Geneldeki başarımızın yanı sıra yerelde de bizler
1994’te Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da, bizim de Anadolu’da
birçok yerde işbaşına gelmemizle birlikte Türkiye’de hizmet
belediyeciliği başladı. Ben o dönemleri iyi hatırlıyorum. Defalarca
çıktım biz hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız" dedi. 3'TE

Teşekkürler Özgür Karslıoğlu

KUŞLAR EMiN ELLERDE
Yozgat Anadolu Kadınları Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı Özgür
Karslıoğlu, örnek bir davranışa imza attı.
Evinin balkonunda yıllardır yuva yapan
kuşların yuvasını bozmadı, profesyonel
ekipten yardım istedi. >>> 5'TE

GÜNCEL
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Kendine ve Sevdiklerine Sahip Çık Aşı Ol!

AHMET
SARGIN
Covid-19 sadece
bizim ülkemizde değil
bütün dünyada hastalıklara ve ölümlere
neden oluyor. Ve yine
bütün dünya Covid-19’a karşı ciddi bir
mücadele veriyor. Şu
an gelinen nokta bu
virüse
karşı tek
çözüm
Covid

aşısını yaptırmak.
Bütün devletler
vatandaşlarına çağrıda
bulunuyor, hastalıktan
korunmak için aşınızı
yaptırın diyor! Yani şu
anki mücadele aşılamayı yaygınlaştırmaktır.
Peki birileri aşı
yaptırırken bir kısım
vatandaşlar neden aşı
karşıtlığında ısrar ediyorlar.
Aşının yan etkilerini
savunuyorlar. Ancak
ufak tefek geçici yan
etkisi dışında kalıcı yan
etkisinin olmadığını
tüm bilim adamları söylüyor ve bizzat
kendileri aşı oluyorlar.
Peki bu aşı karşıt-

larının amacı nedir?
Kesinlikle siyasi ve politiktir ! Siyasi iktidara
muhalefet etmek. Çok
insana virüs bulaşsın,
çok insan hasta olsun,
hatta ölsün ve siyasi
iktidar zor durumda
kalsın!
Bu insani bir yaklaşım mı? Asla: insanların hastalanması,
ölmesi kimi mutlu
eder, terör sevicileri
ve hainleri. Bilinçli bir
Müslüman ve vatansever bunu yapar mı,
asla!..
Doğru olan nedir?
Doğru olan şudur:
Allah’ın emri olan
nefsi ve nesli korumaktır. Hastalıklara

karşı tedbir almak
kendini ve sevdiklerini
korumak Peygamberimizin sünneti, Yüce
Allah’ın da emridir.
Birisinin ölümüne ve
hastalığına vesile olmak adam öldürmek
gibidir ve dinimizce
de bu haram kılınmış,
yasaklanmıştır.
Peki aşı karşıtları
bunu nereden çıkarıyor? Belirli gazete
ve televizyonlar el
altından aşı olmayın
yan etkisi çok propogandasını yapıyorlar.
Onları da dış güçler ve
insanlık düşmanı hain
örgütler teşvik ediyor.
Çok insan hastalansın, çok insan ölsün,

iktidardakiler çaresiz
kalsın ve istifalar, siyasi kaoslar gündeme
gelsin.
Tek istedikleri budur. Çünkü onlar da
biliyor ki bu aşının
ciddi ve kalıcı hiç bir
yan etkisi yoktur; aynen grip aşısı gibi bir
aşı olup vücutta bağışıklık kazandırmak için
uygulanmaktadır!
Peki aşı karşıtlığı
insani mi? Asla insani
değil; İslami mi, İslami de değil! Ya nedir,
politik ve siyasi... Hastalıklara karşı tedbir
almayı öneren bir peygamberin ümmeti ve
Sağlığımızı- nefsimizi
ve neslimizi korumayı

emreden bir Allah’ın
kulları olan bizler kime
inanıyor, kime hizmet
ediyoruz? Diye insanca
ve İslamca düşündük
mü? Düşündük; deseniz aşı karşıtı olamazsınız!
Virüs bulaşsın hastalık artsın, daha çok
insan ölsün; insani mi?
Asla insani de değil
insanlık dışı bir hadisedir.Hastalığa karşı
tedbir almaz, hastalığı
insanlara bulaştırır,
ölümüne neden olursanız, kusura bakmayın
siz insanları katleden
bir cani konumundasınız demektir ki: Allah’dan korkarız...
Ona buna, inan-

ma nefsini ve neslini- sevdiklerini koru,
Covid-19 Aşını yaptır
gönül huzuru ile Allah
katına ulaşıp:
“Ben bütün tedbirlerimi aldım Ya Rabbi
yine de başıma geldi”
de!.. Hastalanırsan da
sabret, çaresini ara
ve Allah’a tevekkül et!
İslam da budur, din de
insanlık da bunu gerektirir.
Aşını ol, kendini
sevdiklerini hastalıklara karşı koru, gönül
huzuru ile yaşamayaAllah’a kul kul olmaya
devam et...Şimdilik:
Başka bir çıkar yol
yok. Nefsini, neslini
koru.

Ankara’da yardım konseri düzenlendi

YiĞiT ALP NEFES ALSIN!

Ankara Yozgatlılar Federasyonu ev sahipliğinde Şefaatli Paşaköylüler Derneği tarafından Ankara’da
Yozgatlı SMA hastası minik Yiğit Alp için yardım konseri düzenlendi. Yozgat’ın altın sesli
sanatçılarının yer aldığı konseri Çamlık TV’de canlı yayınladı.
Konserde aynı zamanda çeşitli ürünlerinin
satışı gerçekleştirildi, bağış kutuları
oluşturuldu.
Yozgat Şefaatlili hemşerimiz Emre Avşar’ın
minik oğlu Yiğit Alp Avşar, SMA Tip1 hastası.
Yiğit Alp’in yaşayabilmesi, nefes alabilmesi
için yurt dışında Zolgensma gen tedavisi
alması gerekiyor.
Ancak minik Yiğit Alp’in bu tedaviye 2
yaşından önce ulaşması şart. Bunun için
de süre gittikçe daralıyor. Yiğit Alp’e nefes
olmak için çeşitli kampanyalar düzenlendi,
kermesler açıldı, konserler yapıldı. Son olarak

da Paşaköylüler Derneği tarafından Ankara’da
Ankara Yozgatlılar Federasyonu’nun ev
sahipliğinde konser, Yozgatlı sanatçılar
konseri düzenlendi. Gökhan Namlı,
seslendirdiği birbirinden eşsiz eserlerle hem
kulakların pasını sildi hem de arkadaşları
ile birlikte Yiğit Alp için nakit desteğinde
bulundu.
Yozgat’ın altın sesli sanatçısı Gökhan Ay
da birbirinden güzel şarkılarını Yiğit Alp için
seslendirdi. Ay, herkesi az çok demeden
minik Yiğit Alp’in kampanyasına destek
olmaya davet etti.

HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ
Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Başkanı Ahmet Koç, “Ben sizlere de bu
konsere verdiğiniz destekten dolayı
teşekkür ediyorum. Yiğit Alp bizim
çocuğumuz. Ona nasıl bir katkı sağlayabiliriz
konusunu düşündük. Tabi kendi köyleri
olan ve bizim de üyemiz olan Paşaköy
Derneğimiz ile birlikte organize ettik. Yiğit
Alp’a şifalar diliyorum. İnsanlarımızın da
hayırseverlerimizin de duyarlı olmasını
diliyoruz. Az bir miktar kaldı. Bu kampanya ile
beraber tamamlanmış olur diye bekliyoruz”

şeklinde konuştu.
ZAMAN AZALDI
Şefaatli Paşaköylüler Dernek Başkanı
Mehmet Kozan da Yiğit Alp’in tedavisine
destek olmak amacı ile bir etkinlik
düzenlediklerini söyledi. Kozan, “Çok az
bir zaman ve para kaldı. Elimizden geleni
yapmak için burada yer alıyoruz. Sesimizin
ulaştığı herkesten Yiğit Alp için bir yardım
istiyoruz. İzinli bir kampanya zaten. İyi bir
sonuca ulaşmak istiyoruz. Herkesten de
bu noktada destek bekliyoruz” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

BAŞKAN BARAN ‘HAYIRLI OLSUN’ DEDi
Yenipazar Belediye Başkanı
Menderes Baran, Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanlığına
yeniden seçilen Hüseyin Akay
'a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
Akay’a görevinde başarılar
dileyen Başkan Baran, “
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Yozgat İl Başkan Yardımcımız
Ahmet Önen kardeşim ile
birlikte Kayseri Pancar Ekicileri

Kooperatifi’nin 68. Genel
Kurulunda güven tazeleyerek
yeniden seçilen Sayın Hüseyin
Akay Beyi ziyaret ederek
hayırlı olsun dileklerimizi
ilettik. Misafirperverliklerinden
ve hoş sohbetlerinden
dolayı kendilerine şahsım
ve Yenipazar'ımız adına
teşekkür eder, çalışmalarında
kolaylıklar ve başarılar dilerim”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL
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Bir Yiğit çıksa…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Bir yiğit çıksa yiğitler için…
Bir yiğit çıksa evlatlar için…
Bir yiğit çıksa ülkemin yarınları, yarınların emanetçileri için.
Yiğit Alp hayatının

son virajına giriyor,
Mevla nefes verir ise
bu dünya hayatına
devam edecek.
SMA hastası olan
küçük kardeşimiz,
hemşerimiz için tedavi
şansı var. Biliyorsunuz tedavisi için ciddi
meblağa ihtiyaç duyuluyor. Gerekli paranın
yüzde 81 seviyesine
ulaşılmış durumda.
aşta Yozgatlı hemşerileri olarak gerçek
mana da ülke de Yiğit
Alp ve onun gibi şifa
bekleyen yavrucaklar
için seferberlik ilan
ediliyor.
Önceki gün Anka-

ra’da Yiğit Alp’de destek amacıyla düzenlenen konsere katıldık.
Konseri Çamlık TV
ekranlarında canlı yayınlayarak sürece bir
kişi üzerinde dahi olsa
farkındalık da oluşturmak istedik.
Ankara Yozgatlı
Dernekler Federasyonu ev sahipliğinde
yapılan organizasyonun baş mimarı Paşa
Köy Dernek Başkanı
Mehmet Kozan.
Federasyon Başkanı Ahmet Koç, yurt
dışından federasyon
yöneticileri, hemşerilerimiz karınca ka-

rarınca mütevazi bir
organizasyonla Yiğit
Alp’e destek olmak
istediler.
Her birine ayrı ayrı
teşekkür ediyorum.
Konserde sahne alan,
destek olan, Yozgat’ın
karakteri, duruşu ve
sesi ile medarı iftiharı sanatçılarından
kardeşim Gökhan Ay,
Gökhan Namlı ve Polatlı Selçuk’a teşekkür
ediyorum.
Yiğit Alp’in tedavi
sürecine ilişkin tıbbın
belirlediği sürenin dolmasına 7-8 gün kaldı.
Bu zaman dilimi içerisinde paranın tamam-

lanması ve Yiğit Alp’in
tedavi sürecine başlanması gerekiyor.
Ankara’daki etkinlik
iyi niyetle, samimiyetle, destek olmak amacıyla bir araya gelen
hemşerilerimizin organizasyonuydu.
Bundan sonra ne
olacak ya da ne olmalı?
Yiğit Alp’le aynı
kaderi paylaşan çocuklarımızın yarınları
yardım kampanyalarına mı bağlı olacak.
Devletin kalıcı bir
çözüm üretmesi, Yiğit
Alp’lerin tedavisinin
Sosyal Güvenlik Kuru-

mu vasıtası ile yapılması gerekmez mi?
Evet çok ciddi bir maliyet. Tedavi ülkemizde yapılamıyor.
Ancak bunlar (bir
anne-baba olarak düşünün lütfen), evlatlarımızın yarınlarını,
tedavi imkanlarını
görmezden gelmeye,
onları yardım kampanyalarına mahkum
etmeye değer mi?
Değmez…
Yiğit Alp son virajda. Aldığım bilgiye
göre Türkiye genelinde aynı durumda olan
çocuklar için gerekli
olan tedavi gideri top-

lanmış.
Şimdi biz Yiğit
Alp’imizi tedavi ettiremeyecek miyiz?
Vicdanın bahçesidir
merhamet, o bahçenin Yozgatlılar’ın gönüllerinde vicdan kokusu yansıttığı diyarın
insanlarına sözüm.
Bugüne kadar çok
ciddi destek verdiniz,
gayret gösterdiniz, az
kaldı, biraz daha biraz
daha gayret kıymetli
hemşerilerim.
Biraz daha gayret.
Son söz:
Mevla hiçbir Ademoğlu’nu evladı ile
imtihan etmesin!

Özhaseki, Yozgat’ta bir dizi ziyaret ve temasta bulundu

“GÖNÜLLER YOZGAT

iCiN CARPIYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yozgat’ın Ankara’da çok
iyi temsil edildiğini belirterek, “Hepsinin gönülleri Yozgat için çarpıyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki, Yozgat’ın Ankara’da çok iyi temsil
edildiğini belirterek, “Yozgat’ta başta Bekir
Bozdağ bakanımız olmak üzere milletvekilimiz
Yusuf Başer, aynı zamanda yıllardır tanıştığımız
ilk Yozgat’ta Ak Parti il başkanlığı konusunda
istişarelerde bulunmak için geldiğimde Yusuf
Bey, sonra yine yıllarca bizim il başkanlığımızı
yapan teşkilatlarda yetişmiş değerli başkanım
Celal bey, kadın kolları, gençlik kolları, il genel
meclisimiz müthiş bir uyum var. Hepsinin
gönülleri Yozgat için çarpıyor” dedi.
Yozgat’a bir dizi ziyaret ve incelemeler
için gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Özhaseki, Vali Ziya Polat’ı makamında
ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını
ziyaret eden Özhaseki il ve ilçe belediye
başkanlarıyla Yozgat Belediyesi’nde bir araya
geldi. Özhaseki’nin açıklamalarından satır
başları şöyle;
BİRLİKTELİK DEVAM ETSİN
Yozgat’ta başta Bekir Bozdağ bakanımız
olmak üzere milletvekilimiz Yusuf Başer, aynı
zamanda yıllardır tanıştığımız ilk Yozgat’ta
Ak Parti il başkanlığı konusunda istişarelerde
bulunmak için geldiğimde Yusuf Bey, sonra
yine yıllarca bizim il başkanlığımızı yapan
teşkilatlarda yetişmiş değerli başkanım Celal
bey, kadın kolları, gençlik kolları, il genel
meclisimiz müthiş bir uyum var. Hepsinin
gönülleri Yozgat için çarpıyor. Ne yaparız
diye çalışıyorlar. Ben şahsen Yozgat’ın
Ankara’da çok iyi şekilde temsil edildiğini
inananlardan biriyim. Bizim şehirde bile bazen
sitem ederler. Yozgat kadar Ankara’da iyi
temsil edilmiyorsunuz diye. Bundan dolayı da
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ellerine sağlık.
İnşallah bu birliktelik devam eder diye temenni
ediyorum.
BELEDİYELERİMİZİ ZİYARET EDİYORUZ
Burada yapacağımız çalışmanın Yozgat
iline hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan

niyaz ediyorum. Bizim parti yürütmesinde
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız
toplantıda aldığımız karar neticesinde önce
illerde Ak partili olan bütün belediyelerimizi
ziyaret ediyoruz. Belediye başkanlarımızla
istişarede bulunuyoruz. O ildeki yapılan
projeleri takip ediyoruz. Yardımcı olacağımız
bir konu varsa Ankara’da takip edilecek bir iş
ve mesele varsa bunu da zaten milletvekilleriniz
yapıyorlar. Biraz daha bizimde o yerde katkımız
oluyor.
HİZMET VE ESER SİYASETİ YAPIYORUZ
Yıllarca belediye başkanlığı yapan bu işin
genel başkan yardımcılığını ve bakanlığını
yapan bu kardeşiniz olarak ben de illerimizde
bu istişarelere katılıyorum. Hepinizin
malumudur. Belediye başkanlarının bir okulu
yok. Belediye başkanlığı daha çok görerek,
istişare ederek, ortak aklı görerek şehirdeki
STK’ları dinleyerek ve topluca karar verilerek
yapılan bir iş olarak gözüküyor. Ama haliyle
yapılan istişarelerin de neticesini ve faydalarını
şehirlerimiz görüyorlar. Bizler yıllardır hizmet
ve eser siyaseti yapan bir partiyiz. Genelde
hizmet ürettik, eser ortaya koyduk. 19 yıllık Ak
parti iktidarında âdete Türkiye’de bir sessiz
devrim yaşandı. Bu konuda Ak partililer olarak
başımız dik alnımız açık. Eski hükümetlerle,
dönemlerle kıyaslandığı zaman her bir alanda
başarılı olduğumuzu çok net bir şekilde
söyleyebiliriz. Eksiklerimiz olabilir. Zaman
içerisinde yapılmış ufak tefek hatalar da olabilir.
Bu da zaten bilmeyerek olmuştur. Ama o
eksiklikleri gidermek yeni güzel işler yapmak
yine hamdolsun Ak Partiye nasip olacak diye
düşünüyorum.
ÇOK ŞÜKÜR BAŞARILIYIZ
Bizi dinleyen herkes için ellerini vicdanlarına
koyarak ben şu soruyu sormak istiyorum. Sağlık
alanında gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden
daha başarılı mıyız? Evet, çok şükür başarılıyız.
Enerji de, ulaşım da, ekonomide başarılıyız.

Bunları ne kadar uzun konuşursak başarının bir
kez daha tescillenir.
Enerjide bile biz iktidara geldiğimizde 33-34
bin envalık bir gücümüz varken Türkiye olarak
yurt dışından elektrik ithal ederken şimdi 95
bin envalara gelmiş Türkiye’nin bir kurulu gücü
var. 3 katı oldu. Yarıdan fazlası da yenilenebilir
enerji. Ulaşımda yaptıklarımızı herkes biliyor.
Hastanecilikte çok şükür ki Ak Parti iktidarı
gelmiş ve bu 19 yıl içerisinde şehir hastaneleri
de dahil üzere sağlıkta adeta devrim niteliğinde
işler yapmış pandemi döneminde bütün dünya
bocalamışken o bizim güçlüyüz diye hava atan
Avrupa iyice pandemi karşısında çuvallamışken,
toplu ölümler yaşanırken hastanelerin
kapısında hatta ambulanslarda 20 saat kadar
hastalar bekletilirken ve insanlar ölürken bizim
hastanelerimiz, sağlıkçılarımız hep birlikte
başardılar ve güzel hizmetler verdiler. O
dönemde bende şehir hastanesinde yatmış bir
kardeşinizim. Herkesin odası benim kaldığım
oda gibi lükstü. Doktorlar, sağlık çalışanları
hepsiyle baştan sona yakından ilgileniyorlardı.
HİZMET BELEDİYECİLİĞİ BAŞLADI
Geneldeki başarımızın yanı sıra yerelde
de bizler 1994’te Cumhurbaşkanımızın
İstanbul’da, bizim de Anadolu’da birçok
yerde işbaşına gelmemizle birlikte Türkiye’de
hizmet belediyeciliği başladı. Ben o dönemleri
iyi hatırlıyorum. Defalarca çıktım biz hizmet
edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız. İdeolojik
takınmayacağız. Sol partiler gibi kadrolaşmaya
gidip orada eylemden eyleme koşan insanlarla
hiç peşinde koşmayacağız. Hizmet edeceğiz
dedik. Mazerette üretmeyeceğiz. Kimsenin
dinine, imanına, ırkına bakmayacağız. Çok
şükür millet bize güvendi. İkindi yerel seçim
geldiğinde bizi desteklediler. Türkiye’nin
genelinde bizler iktidar olduk. O dönemde
sosyal belediyeciliği ekledik. İktidar değildik.
Şimdiki dezavantajlı gruplara iktidar desteği de
yoktu. Birçok şehirde kendi belediye başkanlığı

yaptığım şehirde bile sokaklarda insanlar
yatardı. Vakıf kurmuştuk. Aşevi hizmetleri
veriyorduk. Okullara gidip öğle ekmek
getiremeyen yavrulara papatya ekmekler
dağıtıyorduk. Sokaktaki insanları alıp bir
yerlerde bizler barındırıyorduk. Bugünkü sol
zihniyetteki belediyeler ne yazık ki bunlara bile
bakmazlardı.
VİTES BÜYÜTTÜK
İktidar olduktan sonra da âdete biz vites
büyüttük. Onda da marka şehirler demeye
başladık. Hükümetin de desteği ile bir çok
şehrimizde Yozgat’ta dahil olmak üzere güzel
büyük hizmetler o dönemde ortaya çıkmaya
başladı. Çünkü her projenin arkasında
Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz vardı ve
destekleniyordu. Biz iktidar olduktan sonra
şehirlerde ortaya güzel işler çıktı.
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORUZ
Son dönemlerde de Sayın
Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile gönül
belediyeciliği. Yani iş yapacağız insanlarımızın
gönlünü duasını alacağız. Bu amaçla da biz
belediyelerimizde bütün bunları istişare
ediyoruz. Bu çalışmalar neticesinde de vatandaş
bu çalışmayı görüyor ve Ak partiye her dönem
destek oluyor.
ŞEREF DUYUYORUZ
Biz 2002 de 2004’te yerel seçime girdik.
Yüzde 40 civarında bir oy aldık. 2009-2014 ve
2019 seçimlerinde de yine sonuçlar neredeyse
aynıydı. En son seçimlerde de moralimizin
bozulduğu şehirler oldu. Ama yine vatandaşın
güvenini sonuna kadar bizimleydi. Yüzde 45
civarında bir oy aldık. Çok şükür vatandaşın
itibarı da bizimle. Son zamanlarda anketlerde
soruyoruz. Net cevap ve açık ara birinci Ak parti
Recep Tayyip Erdoğan çözer çıkıyor. Çünkü
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz
çalışıyoruz. Ekip olarak bizler onun yol arkadaşı
olarak şeref duyuyoruz. Biz iyi niyetli çalışarak
Allah işimizi rast getiriyor. Eda DEMİREL
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Hukuk neyimiz olur? -2

UĞUR
ÖZBEK
Adalete yönelmiş
olmak, normatif tipikliğe sahip olmak ve
toplumsal ihtiyaçları
karşılamak; hukukun
taşıması gereken vasıflardan, icra etmesi
gereken fonksiyonlardandır.
Bu vasıfların her
hangi birini taşımayan
metnin ya da kuralın
ya da kurallar demetinin hukuk olduğu
söylenemez. [bkz.
pasajlar dergisi sayı:1
Yasemin Işıktaç’ın ma-

kalesi]
Bütün keşiflerin
ve icatların temelini,
ekonominin temelini, bilimlerin temelini
insanın ihtiyaçlarının
oluşturduğu ifade edilir.
Coğrafi keşiflerden,
matematiğe, fiziğe,
astronomiye kadar
hepsi insanın ihtiyacıyla bulunmuş, ilgilenilmiş ve geliştirilmiştir.
Örneğin, eski Mısır’da geometri’nin
ortaya çıkışı, Nil nehri’nin taşması sonucunda arazi sınırlarının
kaybolması nedeniyle
mülkiyeti tayin ve tespit edebilmek için yüzey ve hacim ölçmek
ihtiyacına dayandırılır.
Geometrinin ortaya
çıkış nedeni gerçekten
bu mudur bilinmez
ama insanın bu bilimi

geliştirmesinin temelinde sistematik bir
düşünme ihtiyacının
olduğu rahatlıkla söylenebilir.
İnsanın insan olmaklığıyla sınırlı bir
doğası vardır ve bu
sınırlı doğa insanı toplum olarak bir arada
yaşamaya mecbur
eder.
Bir bedenin uzuvları
arasındaki uyum ve
denge gibi toplum olarak bir arada yaşayan
insanın da toplumsal
iş bölümü gereği yek
diğerine karşı sorumluluğu vardır.
Bu sorumluluğu
gözetmesi bir arada
yaşama bilincinin tezahürüdür.
Ancak her insan
aynı bilinç düzeyine
sahip değildir. Her
insan sorumluluklarını

ve toplumsal ödevlerini yerine getirmeye
yeterince ilgili değildir.
İşte tam burada insanın toplum sözleşmesi
ile egemenliği, hükmetme ve zor kullanma gücünü verdiği
devlet devreye girer
ve toplumsal düzeni
bozan aykırılığı belirli
kurallar çerçevesinde
giderir.
Tarlasına izinsiz
girip bir sözleşmeye
dayanmaksızın malikmiş gibi tasarrufta
bulunan kişiden tarla
sahibinin hakkını zor
kullanarak almaya
yetkili olan, mülkiyet
hakkını koruyan devlettir; esnaf komşusunu gerçeğe aykırı
reklam ve sloganlarla
zarara uğratan tacire
haksız rekabetinin hesabını soran devlettir;

çocuk kaçırana, adam
yaralayana, yol kesene
cezasını verip toplumu
elindeki zor gücüyle
asgari ahlaki seviyede
tutacak olan devlettir.
Anlaşılacağı üzere
devlet hukuk üzerinde
var olur.
Ve yine hukuk ile
sınırlanır ve çerçeve
içine alınır. Devlet hukuk ile kaimdir.
Aklın ve düşüncenin dayattığı bir yasa
vardır; “Bir şeyin nedeni olan şeye, neden
olduğu o şeyin kendisi
neden olamaz.”
Yani “illet olan şey
kendi malûlü için malûl
olamaz.” Ama bunun
tam tersi olarak “bir
şeyin nedeni olan
şeye, neden olduğu o
şeyin kendisi de pekala neden olur” da diyebiliriz; Sanatçı eserin

nedenidir, eser de
sanatçının. Meselemize uyarlarsak; hukuk,
devlete neden olan
şeydir yani devletin
nedenidir.
O halde hukukun
nedeni, dayanağı devlet olamaz mı demeliyiz yoksa hukuk devletin devlet de hukukun
nedenidir; hukuksuz
devlet devletsiz hukuk
olmaz mı demeliyiz?
Devletin toplum
sözleşmesi ile kurulduğu dolayısıyla hukuki
bir tasarrufla kendisine
güç ve tasarruf ehliyeti
verildiği yani temelinde hukuk olduğu ve
hukuktan kaynaklandığı bir gerçektir.
Yani devlet, devlet
olmaklığını hukuka ve
hukuk içinde kalmasına borçludur. Hukuk
cephesinden bakarsak,

geniş anlamda hukukun “devlet” fikrinin
henüz gün yüzüne çıkmadığı en ilkel zamanlarda dahi var olduğu
kabul edildiğinde “devlet hukukun nedenidir”
demek kolay olmayacaktır. Ancak modern
zamanlarda hukuk ile
devlet arasında sanatçı ile sanat ilişkisi
gibi sanatsal bir bağ
olduğunu kabul etmek
gerekir; Hukuksuz bir
devlet olamayacağı
gibi devletsiz hukuk da
olmaz.
“Şeriatsız tasavvuf
batıldır; tasavvufsuz
şeriat atıldır” sözünden
mülhem; Hukuksuz
devlet batıldır; devletsiz hukuk atıldır.”
diyebiliriz.
“Bir ‘hukuk’ dedin,
mesele nerelere geldi”
dedi meczup.

BAŞER: KÖY YOLLARINI
ASFALTLA BULUŞTURUYORUZ
Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, köy yollarını sıcak
asfaltla buluşturmaya devam
ettiklerini söyledi.
Özel İdare tarafından
çalışmaların hız kesmeden
devam ettirildiğini dile
getiren Başer, “İl
Özel İdaremiz

tarafından köy yollarımızı
sıcak asfaltla buluşturmaya
devam ediyoruz.
Sarıkaya- Yukarı Sarıkaya
grup köy yolu Sıcak
Asfalt (BSK) çalışmamızın,
Toprakpınar- Burunkışla etabı
tüm hızıyla devam ediyor.
Hayırlı olsun”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

GURBETÇiYDi,
KENDi iŞiNi KURDU
Almanya’ya gurbetçi olarak
giden ve daha sonra kendi işini
kurarak turizm sektöründe faaliyet
göstermeye başlayan Bremen
Yozgatlılar Derneği Başkanı
Şemsettin Yıkılmaz, 1980 yılından
bu tarafa Bremen’de yaşadığını
kaydetti.
YOZGAT ANA VATANIMIZ
Bremen Yozgatlılar Derneği
olarak aynı zamanda Almanya
Yozgatlılar Federasyonu
çatısı altında ve üst çatı olarak
da DUYKON olarak çeşitli
faaliyetlerde bulunduklarını

dile getiren Yıkılmaz, “Yozgat
bizim ana vatanımız baba
ocağımız. Hemşerilerimize Yozgat
için gereken neyse yapmaya
çalışıyoruz. Memleketimize
ramazan paketi, mont bot desteği,
kurban desteği yaptık. Bu sene
yine kurban kampanyamız oldu.
Memleket olarak, Yozgatlı olarak
daha iyi yerlere gelmek için
çalışıyoruz. Bundan sonra da
memleketimiz için, hemşerilerimiz
için elimizden geleni yapmaya
çalışacağız” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

GÖNÜLLERE DOKUNUYOR,

HERKESi KUCAKLIYOR

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, şehir merkezinde bulunan esnafları ziyaret etti.
Başer, esnaflarla sohbet edip, onların sorunlarını
dinledi.
'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
dediği gibi tevazu, samimiyet, gayret ile herkesi
kucaklamaya devam edeceğiz' diyen Yusuf
Başer, "Her zaman halkımızla, esnafımızla bir
arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Siyasetimizi
gönül almak üzerine kurduk, insanlara değme,
muhabbetlerine ortak olmak üzere kurduk. Her
zaman da bu düstur üzere devam edeceğiz. Genel
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi tevazu samimiyet
gayret ile herkesi herkesimi kucaklamaya devam
edeceğiz" dedi. Murat KARATEKİN
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İLÇE MÜFTÜSÜ

TAYiN OLDU
Yozgat’ın Çandır İlçe Müftüsü Murat
Yılmaz’ın tayini çıktı. Yılmaz, İzmir’in
Çeşme İlçe Müftülüğüne atandı.
İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, İlçe
Kaymakamı Ramazan Cihangir’e veda
ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Cihangir, İlçemizde
bugüne kadar yaptığı hizmetlerden
dolayı İlçe Müftüsü Murat Yılmaz’a
teşekkür ederek, yeni görev yerinde
başarılar diledi.
Murat KARATEKİN

ÖĞRENCILERE EĞLENCELI

YAZ ETKiNLiĞi
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi’nin
düzenlediği “Sorgun’da Bilimin Dijital
Güncesi” isimli proje kapsamında
gerçekleştirilecek “ortaokul öğrenci
eğitimleri” için başvurular başladı.
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi’nin
katkılarıyla geliştirilen projede uzman
eğitmenler, Yozgat ili başta olmak üzere İç
Anadolu Bölgesi’nde eğitim gören 6. Sınıftan
7. Sınıfa geçmiş öğrenciler için doğa ve
bilim temalı program çerçevesinde eğitimler
verecek.
TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları
destekleme programı kapsamında
desteklenecek 100 proje arasına giren
Sorgun’da Bilim Dijital Güncesi projesi
kapsamında Sorgun’da ilk kez TÜBİTAK
4004 Doğa ve Bilim Okulları projesi
gerçekleştirilecek. Projede eğitim almak
üzere İç Anadolu Bölgesi’nde eğitim gören

akademik açıdan başarılı, meraklı ve yeni
bilgiler öğrenmeye istekli 30 öğrenci
seçilecek. Öğrencilere bilimin ve bilimsel
sorgulamanın doğası hakkındaki görüşlerinin
teknoloji entegrasyonu ile gelişmesini
sağlamak amacıyla altı gün boyunca
uygulamalı eğitimler verilecek.
Yürütücülüğünü Sorgun Bilim ve Sanat
Merkezi’nin yaptığı projeye başvurular http://
meb.ai/GzJIQq adresinden veya görsellerdeki
QR kodu okutarak, 4 – 31 Temmuz 2021
arasında başvuru yapılabilecek. Sorgun Bilim
ve Sanat Merkezi, Safa Sorgun Thermal Otel,
Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Yozgat Çamlığı
Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezi ve Sarıkaya
Roma Hamamı’nda gerçekleşecek eğitim
çalışmaları 14-19 Ağustos tarihinde arasında
yapılacak. Proje ekibi ilgili öğrencilerin
başvurularını heyecanla bekliyor.
Haber Merkezi

Teşekkürler Özgür Karslıoğlu

KUŞLAR EMiN ELLERDE
Yozgat Anadolu Kadınları Dayanışma
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı
Özgür Karslıoğlu, örnek bir
davranışa imza attı. Evinin
balkonunda yıllardır yuva
yapan kuşların yuvasını
bozmadı, profesyonel
ekipten yardım
istedi. Karslıoğlu,
yaşadıklarını şöyle
anlattı; “ Sevgili
dostlar yıllardır benim
evimin balkonuna
Kuşlar yuva yapıyorlar.
Bu nedenle bende
yıllardır balkonumu
kullanamadım. Kuşlara
verdim kıyamadım. İnancım
gereği yuvalarını bozmak

istemedim ama artık kokular çok rahatsız
edici oldu. Bu durumda belediye
başkanımızın kıymetli eşleri
Nagehan hanımdan yardım
talep ettim. Kuşlara zarar
gelsin istemedim.
Nagehan hanım belediye
ekiplerini yönlendirdiler
bana. Kuşlar şimdi
emin ellerde. Belediye
başkanımız sayın
Celal Köse 'ye,
zarif eşi Nagehan
Köse' ye ve belediye
çalışanlarına bu duyarlı
davranışlarından için çok
teşekkür ediyorum. Bu güzel
örnek hizmetlerinden dolayı.”
Eda DEMİREL

ŞOFÖR
ALINACAK
Bozok Halk Otobüsleri
Kooparatifinde Şoför olarak
çalıştırılmak üzere
24 ve 50 arası yaş arası
E Sınıfı Ehliyeti-SRC psikoteknik
belgesi olan
İletişim ve diksiyonu yeterli seviye de
BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat: 0354 212 34 35
Adres: Sivas caddesi Zeytinburnu
ucuzluk pazarı üstü.
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"YENİ SORUNLARI TETİKLEYEBİLİR"
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Yöresel Kalkınma Çalıştay’ı başlığında bir yazı kaleme aldı. Çalıştay
fikrinin nasıl başladığını anlatan Mustafa Böyükata, İlçelerde hayırseverler tarafından yaptırılan okul binalarının atıl kaldığını dikkat çekti.
Böyükata, “Ancak kısaca belirtmek isterim
ki; üniversitelerin altyapı ihtiyaçlarının sürekli
gündemde olduğunu göz önüne aldığımızda,
ilçelerde yüksek okul beklentisinden ötürü
hayırseverlerce yaptırılan ve pasif durumdaki
binaları değerlendirmeye yönelik problemlerin
çözüme kavuşturulmaması, yeni altyapı
sorunlarını tetikleyebilecek düzeydedir. Bu
durum ilçelerde de yük haline gelmiş ve
umutsuzluk kaynağı oluşturacak düzeydedir.
Halen hiç kullanıma açılamamış yapılar var”
dedi.
Böyükata’nın yazısı ise şu şekilde:
“Yaptığınız bir işin benzerinin daha sonra
başka yerlerde de yapıldığını görmek sizleri de
mutlu eder mi? Fark edildiğini düşünürsünüz
mesela ya da yaptığınız işin isabetli olduğuna
inancınız artar.
Her insanın bulunduğu yer her neresi olursa
olsun, o yere dönük mutlaka yapabileceği bir
şeyler olduğuna inanırım. Az ya da çok vardır
yapılacak bir iş. Hele de bir akademisyen için
bitmek tükenmek bilmeyen işler olduğunu
düşünürüm.
Bu hal, duyarlılığımı da canlı tutan önemli
bir faktördür. Türkiye’nin ekonomik, sosyal,
kültürel, toplumsal hizmetler, eğitim, sağlık,
tarım ve diğer pek çok alanda kalkınmaya
ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Her biri
üzerine uzun uzun da konuşabiliyoruz. Fakat
niçin küçük de olsa bir adım atmıyoruz? Bu çok
daha önemli değil midir?
Ülkemizde her bir şehrin, nitelikli kalkınması
için pek çok yönden yeni dokunuşlara ihtiyacı
var. Nereden ve hangi düzeyden bir başlangıç
yapılması gerektiği önemlidir. Yozgat’ta göreve
başladığım 2001 yılından beri hep bu kaygıyı
içinde canlı tutan birisi olarak, bu şehirde görev
yapan her akademisyenin şehre ve topluma
dönük yapabileceği ve bitmek tükenmek
bilmeyen işler olduğunu gözlemledim. Bu
durum diğer şehirler için de geçerlidir.
Kalkınma ve topluma yönelik entelektüel bilgiyi
yaygınlaştırma çalışmaları halen çok temel
düzeydedir.
Farkındalık düzeyinde yapılacak etkinlikler
ve bilinçlenmeye katkı verecek yönde yeni
adımlar atmaya çalışmak mümkündür. Bölgesel
kalkınma konularına dönük olarak etkinlik
fikrini geliştirip ilçelerde akademisyen,
bürokrat, yerel yönetim temsilcileri ve
STK’lar ile halkın bir araya gelmesine zemin
hazırlayan “Yöresel Kalkınma Çalıştayları” isimli
buluşmaları 2014 yılında Yozgat’ın Çayıralan
ilçesinde başlattığımızda, bunun ne kadar
önemli bir boşluğu doldurduğunu ve ilerde
de doldurmaya yarayacağını gözlemledim.
Daha sonra farklı zamanlarda Sorgun, Yerköy,
Sarıkaya, Yenifakılı ve Çekerek ilçelerinde de
çalıştay başkan yardımcılığı görevini üstlenerek
gerçekleştirilmesini sağladım.

Yerelde bir araya gelme, birlikte düşünme,
yakınlaşma, kaynaşma ve ortak akıl yürütme
bakımından sinerji doğuran toplantılar ilgiyle
izlenmişti. Beklenti de doğmuştu. Halk ile o
yörenin akademisyenleri ve eğitimli kesimi ile
yönetim inisiyatifini üstlenmiş kişileri bir araya
getirmiştik. Bu çok değerli bir buluşmaydı.
Farklı başlıklar altında bu toplantıları da içine
alan, ilçelere odaklı konuları daha sonra
başka yazılarda da detaylıca ele almaya değer
görüyorum.
Ancak kısaca belirtmek isterim ki;
üniversitelerin altyapı ihtiyaçlarının sürekli
gündemde olduğunu göz önüne aldığımızda,
ilçelerde yüksek okul beklentisinden ötürü
hayırseverlerce yaptırılan ve pasif durumdaki
binaları değerlendirmeye yönelik problemlerin
çözüme kavuşturulmaması, yeni altyapı
sorunlarını tetikleyebilecek düzeydedir. Bu
durum ilçelerde de yük haline gelmiş ve
umutsuzluk kaynağı oluşturacak düzeydedir.
Halen hiç kullanıma açılamamış yapılar var.
Farklı zamanlarda düzenlediğimiz
“Yöresel Kalkınma Çalıştayı” toplantılarında
ilçelere ilişkin konuları yerinde tartışma fırsatı
doğmuştu. Bu toplantılarda üniversitenin
önemine ve toplumsal hizmetler bakımından
rolüne ilişkin konuşmalar da yaptım.
Farklı zamanlarda, konferans,
seminer ve eğitim etkinliği
faaliyetlerim sebebiyle
ilçelere gittiğimde de
bu okullara ilişkin
sorularla karşılaştım.
Halk bu okulları devlet
kurumu olarak görüyor.
Atıl durumdaki okul
binalarının akıbetinin
netleştirilmesi, her
şeyden önce devlet
imajının olumlu yönde
güçlendirilmesine de
katkı sağlayacaktır.
Daha önceleri de
bu konuları gündeme
getirdim. Elbette zorluklar
vardır. Ancak ilgili tarafların
bir araya gelerek açık, şeffaf,
saydam ve soğukkanlı
biçimde çözümler
araması

elzemdir.
Bu çalıştay formatında son toplantıyı 2017
yılında Çekerek’te yapmıştık. Daha sonraki
yıllarda “Yöresel Kalkınma Çalıştayı” adıyla
Erzurum’un İspir ilçesinde de 22-23 Eylül 2018
tarihlerinde bir toplantının düzenlendiğini
gördüğümde çok mutlu oldum. İlçe düzeyinde
akademik bakış açısının, bürokrat, kamu
görevlileri, STK’lar ve halk ile paylaşılması
son derece önemlidir. Böylece üniversitelerin
toplum ve sektörel saha ile temasına da
zemin oluşturulmakta ve güç katılmaktadır.
Toplantılarda o ilçenin potansiyelini belirleyip
ele almak gerekir. Bu, doğru bir başlangıç
olacaktır.
İspir’in düşman işgalinden kurtuluşunun
100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde
böyle bir toplantıya yer verilmesini anlamlı
buluyorum. Geliştirerek devam ettirebilirler.
Yörenin tarım, hayvancılık, turizm imkanlarının
geliştirilmesi, tarihi ve coğrafi güzelliklerinin
değerlendirilmesi için neler yapılacağının
doğru kişilerce ele alınması gerekir.
Ayrıca bu toplantılarda sorunlar tespit edilir
ve çözümler aranır. Yörenin güçlü yönleri kadar
zayıf yanları da belirlenir. Böyle bir başlangıcı
sağlam zemine oturtup doğru gerekçelerle yola
çıkmak gerekir. Bu toplantılar daha
çok ama çok başlangıç düzeyinde
çalışmaları içeriyor. Devamlılık
olması lazım.
Toplantılarda halen çok
genel başlıklar etrafında
konuları ele alabiliyoruz.
Oysaki daha spesifik
başlıklara inmek ve
detayları analiz etmek
gerekir. Bu da benzer
toplantıların sürekliliği ile
olabilir. Takip edilebilir
yol haritaları ortaya
çıkartılabilir ve devamlı
gözden geçirmeler ile
iyileştirmeler yapılabilir.
Artık şu bir gerçek
ki kalkınma, belli temalar
ve metropoller ile sınırlı
tutulamayacak bir konudur.
Sahaya inilmesi ve yerelde
canlanmanın

SAAT:
03.00
YER: ALPEREN OCAKLARI
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür
ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı,
hemşerimiz Avukat Samet Bağcı,
önceki gece saat 03.00’de, sabaha karşı
Yozgat’a geldi, gençlerle buluştu.
Türkiye’nin önemli sivil
yapılanmalarından olan, bir davanın
ocağından vatan, millet, değer
yargılarına sevdalı gençler yetiştiren
Alperen Ocakları, Yozgat’ta önceki
gece önemli ve saati bakımından da
ilginç bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.
GECE 03.00’TE BULUŞTULAR
Türkiye’nin 81 ilinde bulunan
teşkilatlara programlar düzenleyen

genç Alperenlerle bir araya gelen
Genel Başkan Bağcı’nın ziyaret
programı Yozgat’a gece saatler 03.00’ü
gösterirken gerçekleşti.
Gençler, genel başkanlarının
yolunu büyük bir sabırla bekledi.
Alperen Ocakları Genel Başkan
Yardımcısı ve Yozgat Başkanı Mustafa
Çıtak’ın ev sahipliğindeki 03.00’de
ocak binasındaki samimi bir ortamda
gerçekleşti.
Yoğun programlarını aralıksız olarak
sürdüren ve bu sebepler Yozgat’a
gelişi uzayan Bağcı, gençlere Yozgat’a
bir kez daha gelme sözü verdi. Bağcı

ayrıca, kendisini sabırla beklediği için
de teşekkür etti.
SOSYAL MEDYA
HESABINDAN DUYURDU
Alperen Ocakları Genel Başkanı
Samet Bağcı, gece saat 03.00’de
gerçekleşen ziyareti sosyal medya
hesabından şu ifadelerle duyurdu:
“Mustafa Çıtak ,Başkanımız
önderliğinde, neredeyse sabah
saatlerine kadar yolumuzu bekleyen
kardeşlerimiz. Hakları ödenmez.
Rabbim ülkemizin her bir karışında,
sayılarına sayı katsın inşallah. Var
olsunlar.” Tarık YILMAZ

sağlanması gerekir. Bu bakımdan daha fazla
zaman da kaybetmemeliyiz. Bu tür toplantıların
önemini konuşarak ve bir takım komisyonlara
görevler vererek de oyalanmamalıyız. İzleme ve
takip mekanizmalarını aktif kılmalıyız. Yerelde
kalkınmaya yönelik canlılığı artırmak için yeni
yollar da aramalıyız.
Bir gün Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mutlu Kundakçı
beni aradı. Daha önceleri düzenlediğimiz
proje eğitimi konulu etkinliklerimizden
birisine katıldığını da hatırlatarak ilçelerde
ne tür çalışmalar yapılabileceği konusunda
düşüncelerimi almak istediğini söyledi.
Yukarıda sözünü ettiğim çalıştay türü
etkinliklerin iyi bir başlangıç olacağını ve
İspir’de yapılmış olan çalıştayı öğrendiğimde
mutlu olduğumu anlattım. O etkinlikte de aktif
rol almış olduğunu ve o zamanlar İspir’de görev
yapmış olduğunu anlatınca daha da sevindim.
Daveti üzerine “Paydaş Buluşmaları ve Vizyon
Söyleşileri” programında bir seminer vermek
üzere karar aldık.
Bir yüksekokul müdürü olarak Prof. Dr.
Mutlu Kundakçı’nın bulunduğu yöreye duyarlılık
içinde olması ve somut bir şeyler yapma
gayreti taşıması oldukça takdire şayandır. Çok
sevindim.
Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat
Karaloğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer ile ilçedeki
kamu kurumlarının yöneticileri, diğer ilçelerdeki
yüksekokul müdürleri ve akademisyenlerin
de yer aldığı yaklaşık 45 civarında katılımcı,
İnternet üzerinden çevrimiçi (Video seminer)
olarak 16 Haziran 2021 günü yaptığım “İlçelerde
Yapılabilecekler Üzerine Düşünceler: Başlangıç
olarak Yöresel Kalkınma Çalıştayları” başlıklı
sunumu ilgiyle izlediler ve düşüncelerini de
paylaştılar. Elbette bu gayret korunursa o
ilçede yol kat edilir. Elbette o ilçede canlılık
olur. Elbette o yörede kalkınmanın zemini inşa
edilebilir.
Toplumsal hizmetler, eğitime katkı,
ekonomik gelişim, üniversite sanayi ve sivil
toplum kuruluşları ile ilişkiler başta olmak
üzere, üniversitelerin bulundukları bölgelere
yönelik olarak neler yapabileceğine dair
düşüncelerini önce üniversite içerisinde
akademisyenler birbirlerine aktarmalıdır.
Buradan genel çerçevede de olsa bir eylem
planı çıkartılmalıdır. Bunu yıllık bazda planlayıp
o ilin ilçelerine uygulamalıdır. Buna çok ihtiyaç
var.
“Yöresel Kalkınma Çalıştayı” başlığı
altında Yozgat’ın bazı ilçelerinde daha önce
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tekrarlanmalıdır.
Bu toplantılarda faydalı pratik teknik bilgiler
de paylaşılmaktadır. Mutlaka bu toplantılar
sürdürülmelidir. Ancak bunun için talep de
olması lazım. Değil mi?” Murat KARATEKİN
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Türkiye'de ilk kez Yozgat'ta hayata geçirildi.

MODEL OLACAK

Yozgat'ın
Sorgun İlçesine
bağlı Bahadın
Kasabasında
bulunan Bahadın
Yaşlanma
Vakfı'nın hayata
geçirdiği Aktif
Yaşlanma Modeli
tüm Türkiye'ye
model olacak.

Dünyada pek çok örneği bulunan
ve yaşlılara bakım yerine yaşlıları
hayata bağlamaya yönelik hizmetleri
bünyesinde barındıran aktif yaşlanma
modeli, Türkiye’de ilk kez Bahadın
Yaşlanma Vakfı ile Yozgat’ta hayata
geçirildi.
55 yaş üzeri kişilerin aktif ve
mutlu yaşlanmalarının sağlanması,
mevcut yaşlıların ise sağlıklı ve
huzurlu bir yaşlılık geçirmelerine
katkı sunulmasının amaçlandığı
Vakfın kuruluş çalışmaları 2011 yılına
dayanmaktadır. Bu süreçte Almanya,
Hollanda, Ankara, İstanbul ve Yozgat’ta
düzenlenen pek çok sempozyum, panel
ve etkinlikler ile çeşitli üniversitelerle
yapılan görüşmeler aracılığıyla
yaşlılık konusu irdelenmiş ve 55 yaş
üzeri bireylerin nasıl daha kaliteli,
huzurlu ve aynı zamanda da aktif
yaşlanabileceklerine dair çalışmalar
yapılarak Bahadın Yaşlanma Vakfı
kurulmuş ve 2020 yılı Ağustos ayında
aktif hale gelmiştir. Vakfın kurucuları
akademisyenler ile Türk ve yabancı iş
insanlarından oluşmaktadır.
Bahadın Yaşlanma Vakfı, evde
bakım, yaşlı bakım merkezinde
bakım ve esnek bakım olmak üzere

üç kategoride hizmet vermektedir.
Her bir hizmeti, sağlık, temizlik,
ısınma ve beslenme olarak dört ayrı
kategoride çeşitlendirmekte olan
Vakıf, bu özelliğiyle yaşlıların gelecek
kaygısını en aza indirme konusunda
büyük umut vaad etmektedir. Özel
bir psikolojik engeli bulunmayan,
yaşlı bakım merkezinde kalması
mümkün olan yatalak da dahil her
yaşlıya hizmet sunan merkezde, 24
saat bakım yapılmaktadır. Bu bakımlar
tamamen yaşlılığın gerektirdiği fiziki
ve psikolojik koşullar oluşturularak
gerçekleştirilmektedir.
Bahadın Yaşlanma Merkezi 6,5

dönümlük bir arazi üzerinde kurulu
olup yaşlıların her türlü konforunun
düşünüldüğü odalar, revir, hemşire
dinlenme odaları, ziyaretçi ve dinlenme
salonları ile modern bir mutfak ve
yemekhaneye sahiptir. 5,5 dönüm
bahçeye sahip yerleşke, yaşlıların her
türlü hareketine izin verecek engelsiz
bir yaşam merkezidir.
TÜM TÜRKİYE'YE
İHRAÇ EDECEĞİZ
Konu ile ilgili açıklama yapan
Bahadın Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Umut Akpınar ‘’ Türkiye’de yaşlılık
kavramının henüz yeni yeni tartışılmaya
başladığının farkındayız. Bu nedenle,
bu konsepti uygularken Türkiye’deki
yaşlıların da gelişmiş ülkelerdeki
yaşlılar gibi sağlıklı, huzurlu ve
aktif bireyler olarak bu süreci
yaşayabileceklerini ve hizmetlerimizle
bunu sağlamanın mümkün
olabileceğini gösterme amacındayız.
Türkiye’de ilk kez Bahadın’da
uyguladığımız aktif yaşlanma
konseptini önce çevre ilçeler daha
sonra Yozgat ili ve ilerleyen süreçte tüm
Türkiye’ye ihraç etmek gibi iddialı bir
hedefimiz var.’’ şeklinde konuştu.
Haber Merkezi

GENEL KURUL İLANI
Yozgat İmam – Hatip Liseleri Mezunları Vakfı’nın vakıf
senedinin 10. ve 11. Maddeleri gereğince 17’nci Olağan
Genel Kurul Toplantısı 15 AĞUSTOS 2021 Pazar Günü
Saat: 14.00’de Onur Kaytan Plaza 2.nci kat No: 26’da
Vakfımız Salonunda yapılacaktır.
Çoğunluğun sağlanmaması durumunda Genel Kurul 22
Ağustos 2021 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın aynı
yer ve saatte gerçekleşecektir.
Nizamettin ŞAHİNER
Vakıf Başkanı
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2- Divan Teşekkülü
3- Faaliyet Raporunun Okunması
4- Hesapların İbrası - Okunması ve Kabulü
5- Murakabe Raporunun Okunması ve İbrası
6- Geçici Bütçenin Kabulü
7- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi
8- Murakabe heyetinin Seçimi
9- Vakıf Müdürünün Seçimi
10- Dilek ve Temenniler
11- Kapanış
ZAYİ
MY İNŞAAT TAAHHÜT – YASİN IŞIK adına kayıtlı 2014 yılı basımı
Seri A 11601- 11850 arası 5 Cilt ve 2015 yılı basımı Seri A 2425124300 1 Cilt Faturalarımı kaybettim. Hükümsüzdür.
MY İnşaat Taahhüt Yasin Işık

BAHADIN YAŞLANMA

VAKFI KiMDiR?

Kurucuları iş insanları Remzi
Kaplan, Muhsin Ertürk, Umut Akpınar
ve akademisyen İbrahim Yerden
olup, Vakıf Genel Müdürü Bahadın
eski Belediye Başkanı ve eğitimci
Dilaver Özcan, Genel Koordinatör ise
Esra Bağcı’dır. Tüm personel düzenli
eğitimler alarak yaşlı bakımından, evde
bakıma ve aktif yaşlanma konseptinin
her kademesine hazırlıklıdırlar.
Bahadın Yaşlanma Vakfı
, ‘Yaşlanma ve Toplum’ adında,
yaşlılığı merkezine alan bir akademik
dergi çıkarmaktadır. Türkiye ve
Avrupa’dan farklı üniversitelerin
danışmanlığında hakemli bir dergi olarak Türkiye’de yayın
hayatına başlamıştır ve altıncı sayısı çıkmıştır. Dergide, yaşlılıkla
ilgili her türlü güncel gelişmeler, akademisyenlerin önerileri
eşliğinde Türkiye koşullarına uyarlanarak, yaşlıların nasıl daha
mutlu yaşayabilecekleri üzerine araştırmalar ve makaleler
yayınlanmaktadır.

YENi YÖNETiMDEN
NEZAKET ZiYARETi
Kısa adı YOŞAD olan Yozgat
Şehit Aileleri Derneği, geçtiğim ay
gerçekleştirilen olağan genel kurul
toplantısı sonunda göreve gelen yeni
yönetim kurulu, İl Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürü Hakkı Yurtlu’yu ziyaret etti.
Genel kurul toplantısının ardından bir
araya gelen yönetim kurulu üyeleri kendi
aralarında görev bölümü yaparak, derneği
bir sonraki genel kurula kadar yönetecek
üyeleri belirlediler. Yönetim kurulu
başkanlığına Gökay Açıkgöz, başkan
yardımcılığına Tarık Topkaya, sekreter
üyeliğe Mehmet çiftçi, sayman üyeliğe Ali
İhsan Baran ve asil üyeliğe Mehmet Çiftçi
seçildi.
YOŞAD yönetim kurulu başkanı Gökay
Açıkgöz beraberinde yönetim kurulu

üyeleriyle İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü
Hakkı Yurtlu’yu ziyaret ederek, yapacakları
çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi
alışverişinde bulundu. Başkan Açıkgöz,
derneğin seksen iki üyesi bulunduğunu
belirterek, aktif/pasif üyelik işlemleri
kapsamında yeni bir çalışma yapacaklarını
ve her şehit ver gazi ailesinden en az bir
kişinin üye olmasını sağlayacaklarını ifade
etti.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı
Yurtlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Yozgat il genelinde faaliyet
gösteren dörtyüz elli bir dernekten altı
adedinin şehit aileleri ve gazi dernekleri
olduğunu vurgulayarak yeni yönetim
kuruluna görevlerinde başarılar diledi.
Kadir GÖRGÜLÜ
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FİYATI: 1.00 TL

SPORCU
BASKAN
Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
sporcu seven ve yapan bir isim. Bugüne
kadar bir çok farklı branşta spor ile ilgilenen
Başkan Celal Köse, son olarak Modern
Okçuluğu tecrübe etti. Başkan Köse, Yozgat
Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan

youtube.com/YozgatCamlikTV

Modern Okçuluk Kursunu ziyaret etti.
Başkan Köse kurs hakkında eğitmen Turgay
Erkekli’den bilgi aldı. Modern Ok atan
Belediye Başkanı Celal Köse, sporculara ve
eğitmen Turgay Erkekli’ye başarılar diledi.
Murat KARATEKİN

GELECEĞiN ŞAMPiYONLARINI
YETiŞTiRECEK
Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde
ata sporumuz güreş yeniden
hayat buluyor. Yangı Spor Kulübü,
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
ve İlçe Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü ortaklığı ile ilçede
güreş kursu açılacak. Kursa
son başvuru tarihi ise 6 Ağustos
Cuma olarak belirlendi. Güreş
kursu ise 2 Ağustos’ta
başlayacak.
Yangı Spor Kulübü
Başkanı Selim Özhan,
kursun ücretsiz
olduğunu vurguladı.
Özhan, “Yozgat’ta
ata sporumuz güreşi
geliştirmek, büyütmek ve ülke
genelinde bir marka haline
getirmek için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. İlk olarak Yangı
Spor kulübünü kurduk. Daha
sonra ikinci lige çıktık. İnşallah
en kısa sürede de birinci lige
yükselmek istiyoruz. Tabi bunları
yaparken de bir yandan da

geleceği Celal Atik’lerini, Rıza
Kayaalp’lerini yetiştirmek için
çalışma yürütüyoruz. Gençlik
ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk
Eğitim Merkezi İlçe Müdürlüğü
ortaklığıyla güreş kursu açtık.
İlçemizin gençlerine hem güreşi
sevdireceğiz hem de geleceğin
şampiyonlarını yetiştireceğiz.
Kursumuz ücretsiz, dileyen
herkes katılabilecek.
Güreş kursumuz 2
Ağustos Pazartesi günü
başlayacak. Kursumuza
son katılım tarihi ise
6 Ağustos Cuma günü.
Güreş kursumuz yıl boyunca
sürecek. Antrenörlerimiz
kursumuza katılan sporcularımıza
güreş eğitimi verecek. Yetenekli
olan, gelecek vaat eden
sporcularımızı da Yangı Spor
Kulübümüz bünyesinde dahil
edip, liglerde yer almasını
sağlayacağız” dedi.
Murat KARATEKİN

CAN APAYDIN
SORGUN BELEDiYESPOR’DA
Axa Sigorta Efeler Liginde
mücadele edecek olan
temsilcimiz Sorgun
Belediyespor’da
transfer
çalışmaları
sürüyor. Sarısiyahlı takım
son olarak
kondisyoner
Can Apaydın’ı
kadrosuna kattı.
Sorgun
Belediyespor’dan

yapılan açıklama da, “Can
Apaydın Sorgun
Belediyespor’umuzda!
Takım kondisyoneri
olarak Can
APAYDIN ile
2021-2022 sezonu
için anlaşma
sağlanmıştır.
Kulübümüz ve
antrenörümüz için
hayırlı olmasını
diliyoruz” denildi.
Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

