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Büyük Ankete Siz de Katılın!
YAŞADIĞINIZ BÖLGEYE HiZMET VEREN BELEDiYENiN
HiZMETLERiNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,
önemli bir hizmeti Türkiye’ye kazandırdı

TURKiYE’DE TEK
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı
Enver Demirel, Türkiye’de tek olan bir
hizmeti Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın
açılışını yaptıklarını, yarın da Devlet Bahçeli
Tesisleri’nin açılışını yapacaklarını söyledi.
Açılışı yapılan Türk Tarih Müzesi, Türk
Dünyası’nda da büyük yankı uyandırdı. 5'TE

BOZKIRIN KADINLARI

TEK YÜREK

Gazetemiz köşe
yazarlarından Arzu
Köylüoğlu Bozkırın güçlü
kadınlarını bir araya
getirmeye devam ediyor.
>>> 2. SAYFADA

CHP’lilerin 98. Yıl mesajları Yozgat özelinde şu temenni ile şekil buldu:

‘HiZMETE VESiLE OLSUN’

Yozgat Çamlık Medya’nın konuğu olan CHP Milletvekili Ali Keven ve beraberindekiler 98’nci

HERKESE

yılın Yozgat adına yeni hizmetlere vesile olacak bir yıl olması temennisinde bulundular.
YOZGAT POLİTİKASI İÇİN ÇALIŞTIM

EŞiT HiZMET

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
kentte yaşayan herkese eşit hizmet düsturu
ile hareket ettiklerini söyledi. son olarak
asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren
Başkan Köse, “ Söz verdiğimiz gibi, bütün
mahallelerimize eşit hizmet götürme
anlayışımızı sürdürüyoruz.” şeklinde
konuştu. >>> 2. SAYFADA
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CHP 98 YAŞINDA
Yozgat'a geldi..

"DEVLETiMiZ YANIMIZDAYDI"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, Yozgat’ta Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Latif Altın ve
oda başkanlarıyla bir araya geldi. >>> 5.

“GÜZEL ŞEYLER OLUYOR”
Aydıncık Belediye
Başkanı Ahmet Koçak,
Çekerek Belediye Başkanı
Eyyüp Çakır’ı ziyaret etti.
Samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyaret ile ilgili
bilgi veren Koçak, “Çekerek
ve Aydıncık ilçemizi
kapsayan sulama, karayolu
çalışmaları konusunda
istişare ettik” dedi. 2'DE

9 Eylül 1923 yılında kurulan,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
98’nci yıldönümü nedeniyle
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat
İl Başkanlığı tarafından Atatürk
Anıtı’na Çelenk sunuldu.
Çelenk sunma programına CHP
Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı
Abdullah Yaşar ve partililer katıldı.
İl Başkanı Abdullah Yaşar,
"Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk 'ün yoldaşları; 98'inci yaş
günümüz kutlu olsun” dedi. 3'TE

Yozgat Çamlık Gazetesi Yazıişleri Müdürü
Tarık Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
ziyarette konuşan Milletvekili Ali Keven, 3 yıllık
süreçte genel politika için değil Yozgat politikası
için çalıştığını söyledi. Keven; “Yozgatlıya hem
burada memleketimde hem Ankara’da sahip
çıkmaya çalıştım. Bu benim birinci görevimdi.
Şunu biliyorum. 2018 yılında yapılan seçimlerde
Yozgatlı çok rasyonel ve akılcı bir seçim yaptı.
İki iktidar 2 tane de muhalefet partisinden
gönderdi. Ama şuanda MHP’nin pozisyonu o
anlamda değiştiği için ben Yozgat’ı muhalefet
partisi olarak temsil ettiğime inanıyorum. Çünkü
MHP Cumhur ittifakı bünyesinde bir anlamda
iktidarda” dedi.

ANADOLU’DA 13’ÜNCÜ SIRADA
Keven, Yozgat’ın gelişmişlik sıralamasında
Orta Anadolu’da 15 il arasında 13, ülke
genelinde ise 65’inci sıra olduğunu belirtti.
Yozgat’ı ‘ihmal edilmiş bir şehir’ olarak ifade
eden Keven; “Gittiğim her yerde yatırımları
dolaştım. STK’lar ile görüştüm.
Sosyal ve kültürel hayata baktım. Emin olun
çok farklı. Şu bir gerçek ki, Yozgat Orta Anadolu
bölgesinde gelişmişlik sıralamasında maalesef
13’ncü.
Türkiye genelinde zaten 64’ncü sırada. Eski
binaları yıkıp yeni binalar yaparak Yozgat’a
hizmet ediyorum mantığı bana göre çok yanlış.
Yozgat’ın acil yerelden kalkınma değil de
kamu özel işbirliği anlayışı ile kalkınmasının
başlatılması lazım” diye konutşu.
>>> 3. SAYFADA

GÜNCEL

10 EYLÜL 2021 CUMA

Vatan Millet Kardeşlik Harcımız Sevgidir

AHMET
SARGIN
Bizi birbirimize
bağlayan en önemli
bağlarımız vatan ve
din bağımızdır.
Bu iki konuda duyarsız olamayız.
Aksi takdirde
geleceğimiz tehlikeye
girer.
Müslümanlar bir
binanın tuğlaları gibi
olmalıdırlar ve birbirlerinin eksikliklerini
gidermelidirler.
Milletimizin birlik ve beraberliği ile

vatanımız yükselir,
devletimiz kuvvet
kazanır.
Vatan, millet ve
din aleyhtarı olan
bozgunculara, fitnecilere milli birliğimizi
yıkıcı davranışlarda
bulunan fesatçılara
yüz vermemeliyiz.
Türk milleti dinine,
diyanetine, bayrağına, ırz ve namusuna
bağlı bir millettir.
Bu kutsal değerlerini ayakta tutmak
ve Ezan-ı Muhammedî’nin sesini yüceltmek için zaferden
zafere koşan Aziz
milletin evlatlarıyız
biz.
Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, İstanbul'un
fethinde ve daha nice
yerlerde kanlarını

HERKESE
EŞiT HiZMET
Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse,
kentte yaşayan
herkese eşit
hizmet düsturu ile
hareket ettiklerini
söyledi. son olarak
asfalt çalışmaları
hakkında bilgi veren
Başkan Köse, “ Söz
verdiğimiz gibi, bütün
mahallelerimize
eşit hizmet götürme
anlayışımızı

sürdürüyoruz.
Mutafoğlu
Mahallemizi, cadde
cadde, sokak
sokak sıcak asfaltla
buluşturduk. Bütün
bağlantı yollarımızla
birlikte mahallemizin
yol sorununu ortadan
kaldırdık. Mahalle
sakinlerimize hayırlı
olsun” şeklinde
konuştu. Eda
DEMİREL

“GÜZEL ŞEYLER

OLUYOR”
Aydıncık Belediye
Başkanı Ahmet Koçak,
Çekerek Belediye
Başkanı Eyyüp Çakır’ı
ziyaret etti.
Samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyaret
ile ilgili bilgi veren
Koçak, “Çekerek
Belediye Başkanımız
Eyyüp Çakır Beyi
ziyaret ederek
Çekerek ve Aydıncık
ilçemizi kapsayan
sulama, karayolu
çalışmaları konusunda
istişare ettik” dedi.

Yozgat’ta ve
ilçelerinde güzel
şeyler olduğunu
belirten Koçak,
“Çekerek'te, Yozgat'ta
güzel şeyler oluyor.
Her zaman bölgenin
kalkınması için
desteğini esirgemeyen
Cumhurbaşkanı
Yardımcımız,
Hemşehrimiz
Sayın Fuat OKTAY
Beyefendiye ve tüm
emeği geçenlere
teşekkür ediyorum”
dedi. Eda DEMİREL

canlarını vermişler,
şahadet şerbetini
içmişler bizim atalarımız.
Bizler de onların,
böyle bir ecdadın torunlarıyız. İnanıyoruz
ki, bir fani için erişilebilecek rütbelerin
en yücesi şehitliktir.
Milleti millet yapan
değerlerin başında
manevi değerler gelir. Her milletin kutsal saydığı ve uğrunda savaştığı değerler
vardır.
Bir milletin öz dayanakları olan manevi değerleri:
Din, dil, millet,
özgürlük bağımsızlık;
ahlaki gelenek ve
göreneklerdir.
Ayrıca bayrak
vatan sevgisi gazilik
ve şehitlik ezanlar

askerlik görevi gibi
anlayış ve duygular
da manevi değerlerimizdendir.
Türkiye bizim
vatanımızdır. Türk
milletinin her Ferdi ise o ailenin birer
üyeleridir. Millet,
varlığını ancak bir
vatan üzerinde sürdürebilir. Dolayısıyla
aynı vatanın ve aynı
milletin çocukları olarak birbirimizi
sevmeli, saymalı ve
korumalıyız.
Dinine bağlı şanlı
atalarımızın binlerce
yıldır bıraktığı camiler hanlar hamamlar
kervansaraylar okullar külliyeler köprüler
çeşmeler saraylar
kışlalar kütüphaneler kapalı çarşılar ve
çeşitli sanat eserleri

halen ayaktadır ve
onları yad etmektedir. Bu eserler
milletimizin ortak
değerleridir. Bu eserlere hepimiz gönül
vermeli onları gözümüz gibi korumalıyız.
Vatanımızın kıymetini
bilmeli birbirimize
saygı- sevgi duymalıyız.
Milletimizin vatan,
millet sevgisine koca
bir tarih tanıktır. Bu
sevgi İslam’dan önce
de vardı;
İslam’dan sonra
ise daha da güçlenmiştir. Vatan sevgisini yüce dinimiz
de övmüş ve teşvik
etmiştir.
Bundan dolayı ''Vatan sevgisi
imandandır'' anlayışı
gelişmiştir.

Vatan sevgisi milli
benlik gibi konulara
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk de
dikkat çekerek şöyle
ifade etmiştir: ''...
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."
Biz, zor günlerde
birbirine kenetlenmesini bilen bir mille-

tiz. Huzur ve güven
içinde yaşayabilmemiz için daima güçlü
olmak zorundayız.
Güçlü olmanın önemli bir şartı, milletçe
yekvücut olmak,
birlik ve beraberlik
içinde kardeşçe yaşamaktır.
Milyonlarca Müslümanı birbirine
kenetleyip tek vücut
ve parçalanmaz bir
millet hâline getiren
harç İslâm kardeşliğidir. Vatan canımız
pahasına korumasından vazgeçemeyeceğimiz tek anayurdumuzdur. Vatan millet
kardeşlik harcımız
sevgidir, bu sevgiye
sahip çıkmak zorundayız.
Canlar vatana kurban olsun!

BOZKIRIN KADINLARI

TEK YUREK
Gazetemiz köşe yazarlarından
Arzu Köylüoğlu Bozkırın güçlü
kadınlarını bir araya getirmeye
devam ediyor. Köylüoğlu,
DUYKON Kadın Kolları Başkanı
Aysel Arslan, Yozgat Üretici
Kadınlar Derneği Başkanı Hacer
Güçlü ve yönetimi, Bozkırın Kadın
Girişimi Kooperatifi Başkanı Ebru
Örmüş ve yönetimi Hayri İnal
Konağı’nda bir araya geldi. Bozkırın
kadınları, Yozgat’ı Yozgat’ın
kadınları için yapabileceklerini
konuştu, istişarelerde bulundu.
DERNEĞİMİZİ ANLATTIK
Yozgat Üretici Kadınlar Derneği
Başkanı Hacer Güçlü, 16 Yıldır
Yozgat kadının sesi olduklarını
ve bu anlamda kendilerini ve
derneklerini anlattıklarını söyledi.
Güçlü, “Bizleri bir araya getiren
sayın Arzu Köylüoğlu başta olmak
üzere diğer arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum. DUYKON
Kadın Kolları Başkanı Aysel
Arslan, bir projesinden bahsetti.
Nevşehir ile Yozgat’ı kardeş şehir
ilan ederek, Yozgat’ı tanıtmayı,
turizm potansiyelini ortaya

çıkarmayı hedefleyen bir proje. Bu
anlamda biz de elimizden geleni
yapacağımızı, dernek olarak neler
yapabiliriz konusunda istişarelerde
bulunduk. Derneğimizin 16 yıldır
faaliyette olduğundan bahsettik.
Yozgat ve Yozgatlı kadınlar adına
verimli bir toplantı oldu. Vesile
olan herkese teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.
GÜÇLÜ KADINLAR
Bozkırın Kadın Girişimi
Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş
de “Aysel hanımın daveti ve
Arzu hanımın gayreti ile bir
araya geldik. Yozgat ile ilgili
çalışmaları konuştuk, birbirimizi
tanıdık. Kooperatifimizden
bahsettik. Hedeflerimizi konuştuk.
Projelerimizi anlattık. Kadınlar
adına verimli bir toplantı yaptık.
Kadınların güçlü olması demek
bir toplumunda güçlü olması
demek. Biz bu anlamda üretmeye,
çalışmaya devam edeceğiz.
Bozkırın kadınları olarak
Yozgat’ımız adına daha birçok
projede yer almak istiyoruz” dedi.
Eda DEMİREL
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CHP’lilerle Bulgur Pilavı – Etimesgut – Gurbetteki Yozgatlı

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Çok şükür yoğun
geçiyor gündem.
Hareket ve bereket
denklemine inanan
biri olarak, hareketin
nihayetinde berekete
ulaşma heyecanı hiçbir
zaman eksik olmadı
bizlerde.
O hareketin ilk merkezi Cumhuriyet Halk
Partisi oldu dün.

Atatürk’ün kurduğu
Cumhuriyet Halk Partisi bu gün 98 yaşında.
Kazanımlar noktasında
Türk demokrasisine,
yaşantısına ve dahi
toplumsal hayata kendi perfektifinden kazanımları olan bir siyasi
parti CHP.
Tüm siyasi partilerde olduğu gibi CHP de
eleştirilecek, parmakla
gösterilecek, dikkat
çekilmesi gereken hususlar var mı, elbette
ki var.
Lakin bugün 98
yaşındaki CHP’nin Yozgat’taki fertlerinden
kısaca bahsetmek istiyorum müsaadenizle.
TBMM’de Yozgat
adına CHP’den Ali Keven temsil ediyor. Dün
il başkanı Abdullah

Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
gazetemize nezaket
ziyaretinde bulundular.
Yozgat’a dair önemli
paylaşımlarda bulundular, samimi, hoş
sohbet bir ortamda bir
araya geldik.
Yozgat’ın Ali Abi’si
hüviyeti ile gittiği
TBMM’de hem Yozgat’ı,
hem de Yozgat’taki
CHP’yi temsil noktasında faydalı işlere imza
atması en büyük temennimiz.
Bugüne kadar ortaya koyduğu duruşu
Yozgatlı hakiki anlamda sahipleniyor.
Her zaman savunduğum bir fikir vardır
Yozgat’ın CHP’lisi ile
AK Parti’lisi arasında
hiçbir fark yoktur. Ki,

mesele herkes için
memleket, millet selayeti, huzur, ekonomik
kalkınmışlık.
CHP’nin 98’inci
kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Yozgat
milliyetçiliği noktasında taviz vermeyen
Sayın Ali Keven, ekibi
ve kıymetli belediye
başkanlarına teşekkür
ediyorum. Dün ayrıca
bulgur pilavlı, yufka
ekmekli, turşulu mönümüze eşlik ettiler,
bereket verdiler.
ETİMESGUT’UN
TARİHİ DÜNYASI
VE ENVER
BAŞKAN
Yozgat Çamlık TV’de
konuğumuz uzun süredir çalışmalarını takip
ettiğim Ankara’nın Etimesgut İlçe Belediye

Başkanı Sayın Enver
Demirel oldu.
Demirel, yayın öncesi bir yakınının covid
yüzünden vefat ettiği
haberini almasına rağmen bizi kırmadı ve
Yozgatlılar’a seslendi.
Sayın Başkan, 4
dönemdir devam eden
belediye başkanlığı
makamında oylarını
artmış, bununla birlikte hizmet vizyonunu
sürekli zirvelerde tutmuş, halkın içinden bir
isim.
Sohbetimizde kısa
bir süre önce açılışını
yaptığı ve ülkemizde
ilk olan “Türk Tarih
Parkı ve Müzesi”nden
bahsetti.
Ergenekon’dan
Cumhuriyet’e ve günümüze Türk tarihini

yansıtan bir müze.
Sayın Başkan, bu
cumartesi ‘Devlet
Bahçeli Eğitim, Spor
ve Yaşam Merkezi’ni
hizmete açacaklarını
müjdesini verdi.
Kısa bir süre önce
Yozgat’ta billboardlarda Etimesgut Belediye
Başkanı Sayın Enver
Demirel’in afişlerini
gördüğümde aslında
çok da şaşırmadım.
Hizmet verdiği her
kesimle iç içe olan bir
belediye başkanı ve bu
anlamda Yozgatlılar’ı
da çok yakından tanıyor.
Bu anlamda Yozgat’a ve Yozgatlılar’a
çok kıymetli mesajlar
verdi.
Program öncesi
Başkan’ın genel pro-

filine ilişkin yaptığım
görüşmelerde ‘Verdiği
Sözü Tutan’, ‘Hizmet
Aşığı’ ve ‘Ulaşılabilir
Başkan’ başlıkları ön
plana çıktı.
Sayın Başkanın Ankara’da yürüttüğü başarılı hizmetler aslında
Yozgat’a da sirayet
ediyor.
Ankara’daki Yozgat
nüfusunu ve bu bağlamda artan Etimesgut
nüfusunu hesap edince
Yozgatlılar’ın da belediye başkanı hüviyetine sahip oluyor Sayın
Enver Demirel.
İnşallah en kısa
zamanda karşılıklı da
görüşmek üzere sözleştik.
Allah yolunu açık,
hizmetlerini daim eylesin.

CHP 98
YAŞINDA
CHP Milletvekili
Ali Keven ve
beraberindekiler
Çamlık Gazetesinde
Yozgat'ın yöresel
lezzeti yufka ekmek
üstü pilav yediler.

CHP’lilerin 98. Yıl mesajları Yozgat özelinde şu temenni ile şekil buldu:

‘HiZMETE VESiLE OLSUN’

Yozgat Çamlık Medya’nın konuğu olan CHP Milletvekili Ali Keven ve beraberindekiler 98’nci

yılın Yozgat adına yeni hizmetlere vesile olacak bir yıl olması temennisinde bulundular.
Atatürk’ün temellerini attığı CHP’de 98’inci
kuruluş yıl dönümü heyecanı yaşanırken,
Yozgat’ta da bu güne özel etkinlikler
düzenlendi. Yozgat Çamlık Medya’nın
konuğu olan CHP Milletvekili Ali Keven ve
beraberindekiler 98’nci yılın Yozgat adına
yeni hizmetlere vesile olacak bir yıl olması
temennisinde bulundular.
Türkiye Büyük Millet Meclisine CHP Yozgat
Milletvekili olmasının yanı sıra Yozgatlı’nın Ali
Abisi hüviyeti ile de tüm Yozgatlılar’ı kucaklayan
Ali Keven, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, il
başkan yardımcısı Şevket Taşkın ve merkez ilçe
başkanı Mehmet Ali Erbaş ile birlikte Yozgat
Çamlık Medya’nın konuğu oldu. Samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyarette Yozgat ve 98
yaşındaki CHP konuşuldu.
GENEL POLİTİKA
İÇİN DEĞİL
YOZGAT POLİTİKASI
İÇİN ÇALIŞTIM
Yozgat Çamlık Gazetesi Yazıişleri Müdürü
Tarık Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
ziyarette konuşan Milletvekili Ali Keven, 3
yıllık süreçte genel politika için değil Yozgat
politikası için çalıştığını söyledi.
Keven; “Yozgatlıya hem burada
memleketimde hem Ankara’da sahip çıkmaya
çalıştım. Bu benim birinci görevimdi. Şunu
biliyorum. 2018 yılında yapılan seçimlerde
Yozgatlı çok rasyonel ve akılcı bir seçim yaptı.
İki iktidar 2 tane de muhalefet partisinden
gönderdi. Ama şuanda MHP’nin pozisyonu o
anlamda değiştiği için ben Yozgat’ı muhalefet
partisi olarak temsil ettiğime inanıyorum. Çünkü
MHP Cumhur ittifakı bünyesinde bir anlamda
iktidarda” dedi.
ORTA ANADOLU’DA
13’ÜNCÜ SIRADA
Keven, Yozgat’ın gelişmişlik sıralamasında
Orta Anadolu’da 15 il arasında 13, ülke
genelinde ise 65’inci sıra olduğunu belirtti.
Yozgat’ı ‘ihmal edilmiş bir şehir’ olarak ifade
eden Keven; “Gittiğim her yerde yatırımları
dolaştım. STK’lar ile görüştüm.
Sosyal ve kültürel hayata baktım.
Emin olun çok farklı. Şu bir gerçek ki,
Yozgat Orta Anadolu bölgesinde gelişmişlik
sıralamasında maalesef 13’ncü. Türkiye

genelinde zaten 64’ncü sırada. Eski binaları
yıkıp yeni binalar yaparak Yozgat’a hizmet
ediyorum mantığı bana göre çok yanlış.
Yozgat’ın acil yerelden kalkınma değil de
kamu özel işbirliği anlayışı ile kalkınmasının
başlatılması lazım” diye konutşu.
DEVLET DESTEKLİ ÖZEL
YATIRIMLAR ŞART
Milletvekili Keven, şehirde ciddi sermaye
sahiplerinin bulunmadığını ve bunun da
yerelden kalkınmaya engel olduğunu ileri
sürdü.
“Yerelde bizim büyük sermaye sahibi
yatırımcı maalesef Yozgatlı kimliği ile yok.
Ama devletin buna el atması lazım. Kamu özel
işbirliği şehir hastanesi modelinin biraz daha
değişiğini acilen Yozgat’ta hayata geçirmek
lazım” diyen Keven, şunları kaydetti: “Ben
Yozgat’ın kalkınmasının, büyümesinin ve
gelişmesinin ancak ve ancak kamu özel işbirliği
ile olacağına inanıyorum. Yapılacak ilk seçimde
CHP’nin kendi bileşenleri ile iktidara ortak
olacağına inanıyorum. Daha doğrusu millet
ittifakı yapılacak ilk seçimde normal seçim
veya diğeri hiç önemli değil. İktidar olacağına
inanıyorum.
Biz CHP bileşenleri ile iktidar olduğunda
Yozgat’ı çok açık söylüyorum özel bir şekilde
masaya yatıracağız. Zaten Genel Başkanımızın
da sözü var. Kapatılan Devlet Planlama
Teşkilatını hayata geçireceğiz. Bu teşkilatın il il
çalışmasını sağlayacağız. Bunlardan bir tanesi
de Yozgat olacak.
15 GÜNDE 50 KÖY GEZDİM
Son ziyaretimde 15 gündür geziyorum.
50’ye yakın köy ziyaretim oldu. 10 ilçemizi
ziyaret ettim. Gördüğüm şu emin olun benim
il başkanlığına başladığım 1991- 1992’lerin
Yozgat’ında hiçbir değişiklik yok. Yani Yozgat
gelişmiyor ve büyümüyor. Bana göre de geriye
gidiyor.
Yozgat’a hizmet sektöründe burada
yapılacak en önemli şey acemi birliğinin buraya
getirilmesidir.
Buradan iktidara da sesleniyorum. Hizmet
sektörü çalışıyorlar. Bana göre hizmet
sektöründe ağırlıklı olarak verecekleri en büyük
hizmet acemi birliğinin buraya getirilmesidir.
Acemi birliği buraya geldiğinde ticari

hayatın zenginleşeceğini, ticari hayatın
zenginleşmesi ile sosyal ve kültürel hayatın da
değişeceğini, küçük kobiye yönelik işletmelerin
de olabileceğini düşünüyorum. Acemi birliğinin
buraya getirilmesini bekliyoruz ve diliyoruz.
Bütçe görüşmelerinde zaman zaman savunma
bakanı ile görüştüm. Klasik şeylerle bakacağız
edeceğiz anlayışı. Sayın Cumhurbaşkanının da
Yozgatlıya sözü var. Acemi birliğini istiyoruz
denildiğinde Cumhurbaşkanı size acemi birliği
değil usta birliği yakışır dedi. Biz yine de acemi
birliği istiyoruz.”
YAŞAR: ‘YENİ
HİZMETLERE VESİLE
OLSUN”
CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da
açıklamasında partisinin 98’inci kuruluş
yıl dönümünün Yozgat’a faydalı hizmetler
sunulmasında vesile olması temennisinde
bulundu.
Yaşar da şu açıklamalarda bulundu: “İlimiz
Yozgat olarak Türkiye olarak Türkiye
yönetilemiyor. Maalesef ki, geldiğimiz noktada
hiç kimsenin huzuru yok. Ne işsizinin ne
işçilinin, ne zengininin ne fakirinin benim
gibi düşünmüyorsan hainsin, teröristsin
diyerek ülke yönetilmez. Maalesef ülkemizin
içinde bulunduğu durum ötekileştirici dil,
benim gibi düşünmüyorsan bertaraf olursun
anlayışından ülkemizin kurtulması lazım. Biz
bunu inşallah bileşimlerimizle birlikte genel
başkanımızın hep söylediği dostlarımızla
birlikte Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında
inşallah demokrasi ile taçlandıracağız. Herkesin
yüzünün güldüğü hiçbir çocuğun yatağa aç
girmediği, insanların mal ve can güvenliğinin
sağlandığı, adaletine güven olduğu huzur
içerisinde yaşayan bir ülke olması için biz
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun için
çalışacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye
çaresiz değil. Türkiye Ak parti iktidarına mecbur
değil. Türkiye’nin artık ilk seçimde Cumhuriyet
Halk Partisi ve bileşenlerinin öncülüğünde
millet ittifakına görev verirlerse göreceklerdir
genel Başkanımızın da hep söylediği gibi
huzur içerisinde kardeşçe yaşayabileceğimiz,
hepimizin yüzünün güldüğü bir ülkeyi hep
birlikte var edeceğine inanıyorum"
Tarık YILMAZ

9 Eylül 1923 yılında kurulan, Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) 98’nci yıldönümü
nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl
Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na Çelenk
sunuldu.
Çelenk sunma programına CHP
Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah
Yaşar ve partililer katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı
Abdullah Yaşar, "Benim iki büyük eserim var.
Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet
Halk Partisidir diyen büyük devrimci,
ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 'ün
yoldaşları; 98'inci yaş günümüz kutlu olsun”
dedi.
Biz, egemenliğin kaynağını ulusta
bulduğumuz için cumhuriyetçiyiz diyen Yaşar,
“Cumhuriyetçilik,' Köle’nin yerini' yurttaşın
almasıdır. Yurttaşların dini, dili, ırkı ya da
etnik kökeni değil, bilinç ve ülkü bağıyla
bağlandığı esaslar önemlidir. O siyasal bilinç
ve esas bizim için Atatürk'ün Altı ok'unda
bulunmaktadır. Milliyetçilik” anlayışımız
ırk ya da köken tanımadığı gibi ekonomik
ve siyasal imtiyazda tanımaz. Eşitliği esas
alır. Yurttaş olmanın Yurtseverliğimizin
nişanesidir. Kimsesizlerin kimsesi olan
Halkçılık düşüncesi eşlik eder fikrimize. Biz,
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyenleriz.
Devletçilik özel yarar ile toplum yararının
dengesi için en önemli ve vazgeçilmez
kamusal güvencemizdir. Kendi özel faydasını
toplum faydasının üstünde tutan büyük çıkar
gurupları dini siyasallaştırarak, istismar
etmektedir. Sosyal devlet anlayışımızın
adıdır devletçilik. Dayanışmanın, komşusu
açken tok yatmamanın, çocukların yatağa
aç girmeyeceği bir ülkenin hayalidir.
Laiklik ulusal bütünlüğümüzün teminatıdır.
Ne din siyasallaştırılmalı, ne de siyaset
dinleştirilmelidir. Ulusal bütünlüğümüzün
önünde en büyük tehditlerden biri siyaset
alanındakilerin- bugünkü gibi dini istismar
etmesidir” dedi. Yaşar açıklamasını şu
şekilde sürdürdü.; “Bizler devrimcileriz.
Devrimcilik, Cumhuriyet düşmanı saltanat
düşkünlerinin; ırkçılığın,, kavmiyetçiliğin;
ekonomik ve siyasal imtiyaz bağımlısı çıkar
çevrelerinin, üretmeden zenginleşmek
isteyen gurupların; din istismarcılarının ve
gericiliğin bu topraklardaki panzehiridir. İşte
bu ilke ve değerlerimizin; tarihsel ve felsefi
birikimimizin güvencesi olan Partimiz, ne
mutlu ki bugün 98 yaşında... 98 yaşındaki
koca çınarımız, yukarıda sıraladığım Altı ok'un
değeriyle, Genel Başkanımız Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu liderliğinde iktidara yürüyor.
Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasi
ile taçlandıracağımıza olan inancımla tüm
yurttaşlarımızı ve kamuoyunu saygıyla
selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın
Cumhuriyet Halk Partisi” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Hikemî bir uyarı: “Kendini tanı”

UĞUR
ÖZBEK
İnsanın yaratılırken
bünyesine nakşedilen
fıtratın içindeki “bulmak” arzusu ve “ebedi
olmak” arzusu içimize
üflenen tanrı parçacığından ayrı düşünülemez.
Daha önce ifade
ettiğimiz gibi insanın
bütün aramalarının
ve bu aramalarından
kaynaklanan savruluşunun, kayboluşunun,
ilk suçunun, kopuşunun ve kovuluşunun temelinde kendi
anlamını bulma ve
içine üflenen, Bâki
olandan bir parçanın
doğal sonucu olarak
“ebediyet” arzusu

bulunmaktadır. Nitekim Adem peygamberin Şeytan tarafından
aldatılması Cennet’te
ebedi kalmak vaadine
dayanmıyor muydu?
Bu arzu insana hayatta kalma isteğini vermekte, bu arzu insana
nesillerin devamını
sağlayacak hevesi
vermektedir.
İnsanın içindeki
tanrı parçacığının harekete geçirdiği ebediyet arzusu, sadece
kendisine yüklenen ve
başkaca hiçbir canlının bilmediği “ölümlü
olmak” bilinciyle birleşince, insan içindeki
bu arzuyu dünyaya
“kalıcı bir iz bırakma”,
“bu dünyadan ben
de geçtim” deme ve
bunun bilinmesini sağlama isteğine yöneltir
ya da bu duyguyu bu
şekilde ifade etmeye
mecbur kalır.
Bunca insanın konuşması, kitaplar yaz-

ması, müzik yapması,
heykel traşlaması,
sanat yapması başka
nasıl açıklanabilirdi
yoksa?
Sanatçının biricik
imzasını taşıyan sanat
eseri sadece estetik
bilinciyle açıklanabilir
mi?
Burada “kalıcı bir iz
bırakma” bilincinin ve
arzusunun bencilce olmadığının, fıtri bir kodun temerküz etmesinin sonucu olduğunun
altını çizmeliyiz.
Delphi’deki Apollon
tapınağının kapısında
“nosce te ipsum” yani
“kendini bil” yazar.
Sokrates “kendini
tanı, o zaman evreni
ve başkalarını tanıyacaksın” der. Ve bu,
Sokrates’in öğretisinin
özü sayılmaktadır.
Bir başka yerde
Yunus Emre “ilim ilim
ilmektir; ilim kendini
bilmektir...” der.
Asırlar sonra Miles

Davis “İnsanın kendi
gibi çalmasını öğrenmesi oldukça uzun
zaman alır” diyerek
insanın kendisine dair
bilincine vurgu yapar.
Bu kanaatlerin başında ve öncesindeki bir
düşünce aşamasını ve
bir arayışı ifade eden
Kierkegaard “Tanrı
benimle ne kastetmiş
olabilir?” der.
Ve Tolstoy “niçin yaşıyorum, niçin
arzuluyorum, niçin
çalışıyorum...Hayatımda kaçınılmaz olan
ölümle yok olmayacak
bir anlam var mıdır?”
diye sorgularken insanın anlam arayışının,
bulma ihtiyacının peşine düştüğü çok açık
görülmektedir.
Sokrates de, Yunus
Emre de, Kierkegaard
da insanın önce kendini tanıması ve anlam
arayışında öncelikle
kendine uğramasına
dikkat çekiyorlardı.

İnsanın kendisini
tanıması ve bilmesi,
yaratılış maksadını
kavraması ile bağlantılıdır.
İnsanın kendini
bilmesi, haddini ve
sınırını bilmesini de
ihtiva etmektedir.
Ve insanın kendini kavraması aslolan
menzile ulaşmak için
sadece bir durak mesabesindedir. Sokrates’in “kendini tanı o
zaman evreni tanıyacaksın” sözünü yeniden bir katkı olarak
sunabilirz burada.
Ya da aynı paralelde okunabilecek Şeyh
Galip’in “hoşça bak
zatına kim zübde-i
alemsin sen/ Merdüm-i dîde ekvan olan
ademsin sen” sözü
ile “insanın dünyanın
muhtasar bir nüshası
olduğunu” söyleyen
Gazali’yi kaydedebiliriz. Yıllar sonra
Sezai karakoç “sırla-

rın sırrına ermek için
sende anahtar vardır”
diyecek ve yine bize
kendimizi hatırlatacaktır.
İnsanın içine dönmesi, kabuğuna
çekilmesi, metafiziğe
yönelmesi, ruhunu
kavramaya ve anlamaya çalışması;
aslında hayata bakışını etkileyecek, evreni
anlamasına, sınırlı
varlık düzleminde
sınırsızlığı görmesine
kapı aralayacaktır.
Durmak, belki de yavaşlamak; hızla akan
ve acele etmeden
yetişme ve yetiştirme
imkanının bulunmadığı
hissini veren -çünkü
herkes koşturmaktadır- dünyada yavaşça
hızını düşürüp anda
kalmayı başarmakla
bir başlangıç yapabiliriz belki de. Kemal
Sayar’ın dediği gibi
modern insanın en büyük problemlerinden

birisi “hayat o kadar
hızlanmış durumda
ki hatıra oluşturamıyoruz, hiçbir yaşantı
kökleşip hatıraya
dönüşemiyor.” Oysa
insan hatıralarla yaşar. Hatıralarla olur,
olgunlaşır ve hatıralarla kendini tanımlar, bulur. Burada
“kaplumbağalar yollar
hakkında, tavşanlardan daha fazla şey
anlatabilirler” diyen
Halil Cibran’ı da hatırlamalıyız.
“Petrarca’nın hakkı
ve motorum” adlı
yazımı “her insanın
içsel yolculuğa çıkması
başkadır, çıkış yolu
başkadır.
İçsel yolculuğunuz
için kendi “motorunuzu” tanımanıza fırsat
verin” diye bitirmiştim.
O’ndan mülhem
insan;emektir; emek
verdiği kadar insandır
diyelim.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, Azerbaycan'da bir dizi ziyarette bulundu

AZERBAYCANLI GENÇLERi YOZGAT’A DAVET ETTi

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de gerçekleştirilen YOBÜYÖS ve TÖMER Türkçe Dil
Yeterlik (C1) Sertifika sınavı için Azerbaycan’a giden Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ burada bir
dizi ziyarette bulundu.
Rektör Karadağ ilk olarak T.C. Azerbaycan Bakü Büyükelçisi
Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette
akademik iş birlikleri ve yükseköğretimde uluslararasılaşma
konularında istişarelerde bulunuldu.
Karadağ, daha sonra Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de
T.C. Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş'ı
makamında ziyaret etti. Dost ve kardeş Azerbaycan’la eğitim
alanında yürütmek istedikleri faaliyetler hakkında bilgi veren
Karadağ, “Azerbaycanlı gençlerimizi, yükseköğrenimde pek
çok alanda öne çıkan eğitim faaliyetleri dolayısıyla Yozgat
Bozok Üniversitesi’ne davet etmek istiyorum. İşbirliğimiz
eğitim alanında olduğu gibi her alanda sürdürülebilir. Çünkü
birbirimizden kazanacağımız çok şey var. Azerbaycan'da
yaptığımız sınav ve bundan sonra atacağımız adımlar büyük
önem arz etmektedir” dedi.
Karadağ, daha sonra AMEA NEFT-KİMYA PROSESLERİ
İNSTİTUTU Genel Direktörü Vaqif Meherrem oğlu Abbasov'u
ziyaret etti. Enstitü'nün çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler

aldı. Ziyarette konuşan Karadağ, “Kardeş ülke Azerbaycan’ın
pek çok alanda olduğu gibi temel bilimler alanında da büyük
çalışmalara imza attığını gördüm. Kimya Enstitüsü'nün yaptığı
çalışmalar bu noktada dikkat çekici ve takdire şayan. Enstitü
Genel Koordinatörü Abbasov’un verdiği bilgilerden anlıyoruz
ki Enstitü’nün yaptığı çalışmalar neticesinde önemli patentler
alınmış. Özellikle yanıklara ciddi etkisi olan ilaçların, İsrail
menşeli gübrelere göre 3-4 kat daha fazla üretebilen gübrelerin
geliştirilmesi başta olmak üzere petrol konusundaki önemli
çalışmalar yapılmış. Azerbaycan üniversitelerinin belli alanlarda
araştırma yapma konusunda çok üst düzeyde bir çalışma
içerisinde olduklarını gözlemledim. Bu noktada Türkiye'deki
üniversitelerimizin temel bilimler ve mühendislik alanındaki
deneyimlerinden de istifade edilebileceğini düşünüyorum”
şeklinde konuştu.
Daha sonra Karadağ, Azerbaycan Bakü Avrasya Üniversitesi
Rektör Yardımcılarını ziyaret etti. Rektör Yardımcılarından
üniversite hakkında bilgiler alan Karadağ ardından Azerbaycan
İlahiyat Enstitüsü Rektörü Agil Şirinov’la bir araya geldi. Karadağ,
Rektör Şirinov’la iki üniversite arasında karşılıklı işbirlikleri
konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Karadağ son olarak, Azerbaycan'ın ilgiyle takip edilen
televizyon kanalı Xezer TV'de "Tahsila Dair" programına konuk

KiTAP OKUDULAR
BiSiKLETi KAPTILAR

oldu. Yine Bakü merkezli yayın yapan Yenisabah.az haber
sitesinde Sayad Hasanlı’nın sorularını cevapladı. Rektörümüz
burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Biz iki devlet, bir milletiz. Eğitim alanında da diğer alanlarda
olduğu gibi Azerbaycan ile Türkiye arasında iş birliği devam
etmektedir. Azerbaycan gençliğinin Türkiye'de eğitime ilgisi
arttı. Özellikle bazı üniversitelere ciddi bir talep var. Tabii
ki Azerbaycanlı gençlerin de Yozgat Bozok Üniversitesi'ne
gelmesini istiyoruz. Çünkü Azerbaycan ile eğitim alanında üst
düzey ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Azerbaycanlı gençleri
lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri için yetiştirmek
istiyoruz. Türkiye'de bir Türk gencinin değeri ne ise bizim için
Azerbaycan gençliğinin değeri de odur. Dolayısıyla iyi eğitimli
bir genç Azerbaycanlı, ülkesine döndüğünde mutlaka değer
katacaktır. Bu bizim bakış açımız. Ayrıca her milletten öğrenci
alma hedefimiz var ama asıl amacımız kaliteyi korumak. Yani
gerçekten okumak ve iyi bir eğitim almak isteyen gençlerimiz
aramıza katılsın biz de onlara iyi bir eğitim verip uzmanlar
yetiştirelim, ülkelerine gönderelim ve ülkelerine değer katalım.
Amacımız kardeş Azerbaycanlı gençlerimizi Yozgat Bozok
Üniversitesi çatısı altında bilimin ışığında kaliteli ve donanımlı
bireyler olarak yetiştirerek ülkelerine bizleri temsil eden kültür
elçileri olarak uğurlamaktır.”

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
bağlı Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından
yürütülmekte olan, ‘Kitapla Büyüyen Umutlar’ projesi
kapsamında hayata geçirilen, ‘Sosyal Kütüphane’ de
100’ün üzerinde kitap okuyan çocuklar bisiklet ile
ödüllendirildi.
BİNLERCE KİTAP VAR
Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde, 2018
yılında kurulan Sosyal Kütüphane, binlerce kitap ile
farklı bir konseptte her yaştan okura hizmet sunuyor.
HEM OKUDULAR HEM KAZANDILAR
Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için
dört yıldır birçok faaliyete imza atan merkez, pandemi
sürecinde de çocukları kitapla buluşturdu.
Sosyal hizmet görevlileri aracılığı ile belirli
periyotlarda ziyaret edilen çocuklar, evlerinden
çıkmadan kitaplarını okuyup değiştirme fırsatı buldu.
Çocuklar arasında tatlı bir rekabet oluşturmak
amacıyla, merkez tarafından belirlenen kitaplardan,
100 ve üzeri kitap okuyan çocuklar bisiklet ile
ödüllendirildi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ağustos ayı itibari ile bu hedefe ulaşan
çocuklardan Ahmet Efe Tokat (12), ailesi ile geldiği
ödül töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Ahmet Efe Tokat, “Benim kitap okuma alışkanlığım
çok yoktu. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu
zamanlarda çok fazla kitap okudum. Böylelikle hem
derslerim çok iyi oldu hem de bir bisikletim oldu.”
dedi.
SEFERBER OLDUK
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü
Abdullah Neşeli ise, “2018 yılında güzel hayaller ile
çıktığımız yolculukta; içerisinde barındırdığı binlerce
kitap, yüzlerce akıl ve zeka geliştiren oyunlar,
müzik aletleri ve birçok yenilikle çocuklarımız daha
çok okusun diye Türkiye’de bir ilke imza atarak
Sosyal Kütüphane’yi kurduk. Pandemi sürecinde
çocuklarımızın fiilen vakit geçiremediği bu ortamı
onların evlerine taşımak için adeta seferber olduk
ve sosyal çalışma görevlilerimiz aracığı ile yüzlerce
çocuğumuza ulaştık" şeklinde konuştu.
BİSİKLET İLE ÖDÜLLENDİRDİK
Neşeli, çocukları okumaya teşvik etmek için
ödüllendirdiklerini belirterek, "Bu çocuklarımızdan
birisi de Ahmet Efe Tokat. "Dünya Okuma Yazma
Günü" vesilesi ile yaşına rağmen çok sayıda kitap
okumayı başaran çocuğumuzu, her çocuğun
hayallerini süsleyen bisiklet ile ödüllendirdik”
ifadelerine yer verdi.
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,
önemli bir hizmeti Türkiye’ye kazandırdı

TURKiYE’DE TEK
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türkiye’de tek
olan bir hizmeti Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın açılışını yaptıklarını, yarın
da Devlet Bahçeli Tesisleri’nin açılışını yapacaklarını
söyledi.

Açılışı yapılan Türk Tarih Müzesi, Türk
Dünyası’nda da büyük yankı uyandırdı.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat
Gündemi programına konuk oldu. Demirel,
programda belediye faaliyetleri hakkında
bilgi verirken, Etimesgut Belediyesi tarafından
yapılan Türk Tarih Müzesi ve Parkı ile yarın
açılışı gerçekleştirilecek olan Devlet Bahçeli
Tesisleri hakkında da açıklamalarda bulundu.
TARİHİMİZİ ANLATIYORUZ
Türkiye’de ilk olan bir Türk Tarih
Müzesi’ni hayata geçirdiklerini belirterek,
“Bizim binlerce yıllık medeniyetimizin,
bizim atalarımızın Ergenekon’dan çıkışından
Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süre
içerisinde tarihin belli dönemlerine damgasını
vurmuş olaylar, sadece Türk toplumunu değil
dünyayı ilgilendiren olaylar başta olmak
üzere, bu süreç içerisinde tarihe yön vermiş
insanların, kahramanlarımızın, yaklaşık 58 bin
metrekare alan üzerine kurmuş olduğumuz,
6 bin metrekaresi de kapalı olan tarih
müzesinde heykellerle, resimlerle, rölyeflerle
canlandırdığımız büyük bir tarih müzesini
inşa ettik. Bu tarih müzesini 29 Ağustos’ta
hizmete açtık. Burası aynı zamanda geçmişin
gelecekle buluşması niteliğinde oldu. Burada
başta dokunarak ve görerek olmak üzere
tarihi çocuklarımıza anlatacağız. Bizi biz eden
değerler etrafında toplanacak çalışmalar
yapmak lazım. Biz de bu çalışmaları yapmaya
gayret ediyoruz. Tarih bilinci ile bir araya
geleceğimiz, özellikle gençlerimizin geleceği
inşa edeceğine inandığımız bu tarih müzemizi
Ankara’mıza kazandırdık. Ankara’mıza
kazandırmanın ötesinde Türkiye’de
tektir. Türkiye’nin bu manadaki en önemli
projelerinden bir tanesidir. Orası bir eğitim
yuvası, bir sanat, kültür yuvası olma özelliği
taşıyor. Park, yol, kaldırım yapmanın ötesinde
şehrimizin bu yönü ile de öne çıkarmaya
çalışıyoruz. Birçok kültür merkezi, spor merkezi
yaptık. Gençlik ve engelli merkezi yaptık.
O da Türkiye’de örnek bir projedir. Milletin
makamında bulunduğunuz sürece o makamların
hakkını teslim etmezseniz o zaman bu millete
yazık etmiş olursunuz. Biz de bu hassasiyeti
ilk günden beri koruduk kolladık” ifadelerini

kullandı.
DÖRDÜNCÜ DÖNEM
Etimesgut Belediye Başkanı olarak
dördüncü dönem başkanlık görevini yerine
getirdiğini anlatan Demirel, “Etimesgut,
Ankara’mızın en büyük metropollerinden birisi.
Yozgatlı hemşerilerimizin de yoğunluklu olarak
yaşadığı bir şehir. Hem onlara olsun hem diğer
hemşerilerimize birlikte yaşam kalitemizi
nasıl yükseltebiliriz noktasında çalışmalar
yapıyoruz. Bu görevimizi de uzun yıllardır
yapmanın verdiği bir tecrübe ile faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz” dedi.
GELİŞEN BİR MERKEZ
Demirel, Etimesgut’un bugün yalnızca
Ankara’nın değil, Türkiye’nin gelişen önemli
merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
‘Etimesgut bugün tercih ve teveccüh görüyor’
diyen Demirel, “Tabi tercih ve teveccüh
görmesinin değişik sebepleri var.
Bunlardan bir tanesi de buradaki
yerel hizmetlerin öne çıkmasıdır. Birçok
çalışma yapıldı ve bu çalışmalardan dolayı
vatandaşlarımız mutlu oldu.
Yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik bu
çalışmalar yürütüldükçe, sanata, kültüre yönelik
birçok hizmette yapıldı” şeklinde konuştu.
BİRÇOK DONATI VAR
Etimesgut Belediyesi olarak 29 Ağustos
günü önemli bir kültür merkezinin açılışını
yaptıklarını anlatan Demirel, “Türk Tarih Müzesi

ve Parkı. Yarın da MHP Genel Başkanımızın
adını verdiğimiz Devlet Bahçeli Tesisleri var
ki 60 bin metrekare alan üzerine kurulu. Bir
yaşam merkezi, spor merkezi, eğitim merkezi,
içerisinde birçok donatıyı barındıran bir yaşam
merkezi” diye konuştu.

AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ
Demirel, belediye başkanlarının
seçildikleri bölgelerden, vatandaştan ayrı
düşünülemeyeceğini belirterek, şunları söyledi;
“Halkın içerisinden gelme özelliğimiz bizim
seçilebilir olma özelliklerinizi ön plana çıkarır.
Vatandaşlar sizi tercih ve teveccüh ederken bu
yönde bir irade ortaya koyarsanız, sizin onun
yanında olduğunuz gibi durumları gözlemlerler.
Acaba derdine dertlendiniz mi?
Güzelliklerini, mutluluğunu paylaşabildiniz mi?
Vatandaş bunlara bakar.
Vatandaşın tercihini teveccühünü kazanmak
kolay bir şey değil. Eğer ki siz hizmetlerinizi
objektif, hizmetlerinizi yaparken vatandaşın
önceliklerine dokunacak hizmetleri ortaya
koyamıyorsanız seçilmeniz zor olur. Biz milletin
kaynaklarını kullanırken hem bu dünyada hem
de ahirette hesap verebilme düşüncesi ile
hareket ediyoruz. Çalışmalarımızı yaparken
bu milletin dününe bu gününe ve yarınına
yatırım yapabilme, hitap edebilme gayreti ile
çalışıyoruz.” Eda DEMİREL

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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KAYITLAR BAŞLADI

"DEVLETiMiZ YANIMIZDAYDI"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, “Pandemi döneminde ekonomik
olarak devletimizin verdiği katkılar az değildi,
belki parasal olarak sıkıntılarımızı giderecek
miktar değildi ama devletimizi yanımızda
hissettik” dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, Yozgat’ta Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Latif Altın ve oda
başkanlarıyla bir araya geldi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, Yozgat
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde
düzenlenen toplantıda oda başkanlarının
sorunlarını dinledi.
“PANDEMI SÜRECI IYI YÖNETILDI”
Pandemi döneminde yaklaşık 15 aydır birçok
esnafın iş yerinin kısmen kapalı olduğuna
değinen Palandöken, “Yaklaşık 15 aydır birçok
iş yeri kapalı veya kısmen kapalıydı. Esnafın
ekonomik yapısı da zordu. Elimizden geldiği
kadar imkanlar dahilinde odaların, birliklerin,
federasyonların desteklenmesine özen
gösterildi. Ekonomik olarak devletin vermiş
olduğu katkılar da az değildi. Belki parasal
olarak sıkıntımızı giderecek miktar değildi ama
devleti yanımızda hissettik. Devlet bizim içinde
bulunduğumuz sıkıntıları biliyordu. Bununla

ilgili birçok çalışmalar yaptı, verdi, ama tabi
yeterli mi yeterli değildi. Türkiye'de 2,5 milyona
yakın iş yeri var, 2 milyon esnaf var, birden çok
meslek yapan insanlar var. Yapılan destekler
bizim için çok az da olsa ama devlet ile birlikte
bu pandemi süreci iyi yönetildi” dedi.
“ESNAFIMIZ ONLINE SISTEMLE
ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENE SOKMALI”
Pandemi sürecinde internet üzerinden
alışverişlerin yapıldığını söyleyen Palandöken,
“Artık esnafın da online sistemle çalışma
hayatını düzenlemeye girmesi gerekiyor.
İnternet üzerindeki satış normal satışların yüzde
30'unu buldu. O da çok büyük rakam. Esnaf
bu teknolojik yapıyla geleneksel yapısından
elektronik satışa dönmesi hayli zaman alacak.
Onun için oda başkanlarımıza hem de birlik
başkanlarımızla, federasyon ve konfederasyon
olarak yeni bir düzenlemeye elektronik
sistemdeki çalışma modelini geliştireceğiz”
şeklinde konuştu.
“AŞISIZ ESNAFIMIZ KALMASIN”
Aşısız esnafın kalmaması gerektiğine de
işaret eden Palandöken, “Şehir efsanelerine
inanılmasın, 'biz çok güzel afişler yaptırdık, biz
aşımızı olduk ya siz' diyoruz. Bu aşı karşıtı bazı
kesimler kızıyorlar ama başka yapacağımız bir
şey yok. Aşı yaptırmak çok önemli” ifadelerine
yer verdi.İHA

“Naciye Afet Şahin Kur'an Kursu”
bu yıl tekrar -6 Yaş Kur'an Kursu
hizmeti verecek.
İl Müftüsü Ali Gülden, Naciye Afet
Şahin Kuran Kursu bünyesinde eğitim
verecek.
4-6 Yaş Kur'an Kursu 2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılı Ön kayıtlarının
alınmaya başladığını söyledi.
Öğrenci velilerini bilhassa
müftülükler bünyesinde açılan 4-6 yaş
Kur’an kurslarına kayıt yaptırmaya
davet eden Gülden, ön kayıt
başvuruları için öğrenci velilerinin
mahallelerinde bulunan 4-6 Yaş Kuran
Kurslarına 09.00-15.00 saatleri arasında
açık olacak kurslara bizzat gitmek
suretiyle müracaat yapabilecekler”
dedi.
Kayıtlar hakkında bilgi veren
Gülden, “Kayıt yapılabilmesi için
çocukların, Eylül ayı sonu itibarıyla
48 ayını tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Alınacak kayıtlar
ön kayıt olup kesin kayıt anlamına
gelmemektedir. Kesin kayıtta ön
başvuru yapanlara öncelik verilecektir.
Ön kayıt esnasında hiçbir belge talep
edilmeyecektir. Ön kayıt tarih aralığı

içerisinde veliler tarafından kurs için
sabahçı ve öğlenci olma durumlarına
ait değişikliklerde güncelleme
yapılabilecektir" dedi.
Gülden açıklamasının devamında
şunları söyledi; "Ön kayıt sırasında
kayıtlar kursa yapılacak olup öğretici
seçimleri yapılmayacaktır. İkili eğitim
verilen Kur’an kurslarında öğrencilerin
sabah ya da öğlenci olması durumu
ön kayıt sırasında seçilebilecek
ancak kesin kayıt sırasında talepler
değerlendirilecektir. Eşitsizlik olması
durumunda ise kurs yönetimince
kura yoluyla kesinlik kazanacaktır.
Kurs kapasitesinin üzerinde başvuru
olması durumunda ise kesin kayıtlarda
yaşı daha büyük olana ve daha önce
kurslarımıza kayıt yaptırmamış olanlara
öncelik verilecektir. Eşitlik olması
durumunda ise kurs yönetimince kura
yoluyla belirlenecektir. Kesin kayıtların
yapılacağı tarihler daha sonra
Başkanlıkça yayınlanan uygulama
esasları ile duyurulacaktır. Veliler
Ağustos ayının son haftasında ön
kayıt başvurusu yaptığı kursta asil ve
yedek listelere ulaşabilecektir." Kadir
GÖRGÜLÜ

GöNüL DAĞI BAŞLIYOR

Yozgat’ın bağrından gönülleri titreten
dizi Gönül Dağı başlıyor TRT 1 ekranlarında
yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların
hikâyelerinin anlatıldığı, herkes tarafından
sevilen ve kalplere dokunan Gönül Dağı'nın yeni
tanıtımı yayınlandı.
Yazdığın tüm hikayelerde bozkırı ve bu
coğrafyada yaşayan insanların samimi bir
dille eserlerine yansıtan Bozkırın kalemi
Yozgatlı Hemşehrimiz Mustafa Çiftçi’nin gün

yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenerek
senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yeni tanıtımı
herkes tarafından beğenilirken, eğlenceli anlar
ise herkesi gülümsetti.
Verilen sezon finalinin ardından seyircisi ile
kavuşmaya hazırlanan dizi, yine herkesi ekran
başına kilitleyecek. Sevilen dizi yeni sezonun
ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi günü 20.00’da
sevenleriyle buluşacak.
Kadir GÖRGÜLÜ

10 EYLÜL 2021 CUMA

ŞEHITLERIN ANISINI

YAŞATACAK

Tarihi Yozgat Lisesinde şehitlerin anısı
yaşatılacak. Lise içerisine oluşturulan
şehitler köşesinde geçmişten günümüze
kadar vatan için toprağın bağrına düşen
yiğitlerin anısı yaşatılacak.
Okul Müdürü Mustafa Telli, Yozgat
Lisesinin Gazi Lise olduğuna dikkat çekti.
Telli, “Yozgat Lisesi Çanakkale
Savaşları da verdiği şehitler nedeniyle
Gazi Liseler içerisinde yer almış ve Gazilik
Beratı verilmiş. Okulumuzda okuyup,
vatan için şehit düşmüş öğrencilerimiz
tespit edip, onların anısını yaşatıyoruz.
Bu nedenle bir köşe oluşturduk. Şu an
Çanakkale şehitleri dışında 7 mezunun da
şehit olduğu bilgisine ulaştık. Tarihi Yozgat
Lisesinden mezun olmuş ve bir şekilde
bu vatan için şehit olmuş öğrencilerimizi
araştırıyoruz. Şuana kadar 7 şehidimizin
tespitini yaptık. Araştırmaya devam
edeceğiz ve bu şehit öğrencilerimize
Tarihi Lisede şehitlere yakışır bir köşe
oluşturacağız” dedi.
Murat KARATEKİN
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BOZKIR'A
CAN SUYU OLACAK
Yozgat
Boğazlıyan’da
80 bin dekar
tarım arazisi
kapalı basınç
sistemi ile
sulanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü
Okan Bal, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde
1978 yılında yapılan Uzunlu Barajının kapalı
basınçlı sistemle 80 bin dekar tarım arazisinin
sulanacağını söyledi.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar
ile ilçede devam eden kapalı sistem boru
döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen DSİ
Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal gazetecilere
açıklamalarda bulundu.
Bal, Boğazlıyan ilçesinde ve çevresinde
kapalı basınçlı sistem ile 80 bin dekar tarım
arazisinin sulayacağını dile getirdi. Suyun ve
tasarrufun öneminin artmasıyla DSİ Genel
Müdürlüğünün sulama sistemlerini basınçlı
boru ile dizayn etmeye başladığını belirterek,
"Bu sisteme ilave olarak ön yüklemeli sayaç ile
birlikte yaklaşık yüzde 40 su tasarrufu sağlanmış
olacak. Bu proje özelinde arazi toplulaştırma ve
tarla içi geliştirme çalışmalarımızı tamamladık.
Bu da çiftçimize gelir getirici manada önemli

katkı sağlayacak. İhale bedeli yaklaşık 220
milyon lira olan proje tamamlandığında 80
bin dekar arazi kapalı sistemle sulanacak.
2020 Eylül ayında başlayan çalışma 3 yılda
tamamlanacak." dedi. Basınçlı Sulama Sistemi
yatırımının uzun yıllardan beri Boğazlıyan’a
yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu
belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar ise projenin 3 yılda tamamlanacağını
söyledi. Coşar, "Önümüzdeki yıl belli bir
kısmı devreye girecek ve sulama yapılacak.
Ülkemizde ve dünyada tarımsal üretimde
bir daralma var. Böyle bir sistemle üretimin
artacağını, çiftçimizin daha çok kazanacağını
düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e,
milletvekillerimize ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında ilçe
ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır."
şeklinde konuştu. İHA

DR. AYÇA DEMiR iZMiR’E TAYiN OLDU

Yozgat’ın sevilen doktorlarından
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Ayça Demir, İzmir’e
tayin oldu.
Demir’in yeni görev yeri ise,
İzmir S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk
Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi oldu.
Yan Dal Uzmanlık Sınavını
kazanan Dr. Ayça Demir, İzmir
S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk
Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde Çocuk
İmunoloji ve Alerji Hastalıkları
üzerine uzmanlık yapacak.
Yozgat Şehir Hastanesi
Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Ayça Demir’e bugüne

iHRACAT

AZALDI!

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO),
şehrin Temmuz ayına ilişkin ekonomi verilerini
açıkladı. STSO’nun Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden (TİM) derlediği bilgilere göre
Sivas’ta 2020 Temmuz ayında 6 milyon 500 bin
dolar olan ihracat 2021’in aynı döneminde yüzde
27 oranında azalarak 4 milyon 745 bin dolara
geriledi.
Sivas; Temmuz ayında gerçekleştirdiği 4
milyon 745 bin dolar ihracat ile Yozgat, Malatya,
Tokat, Amasya, Erzurum, Niğde, Kırıkkale,
Erzincan illeri arasında 4’üncü sırada yer aldı.
Temmuz ayında ihracat rakamları sektörlere
göre incelendiğinde Sivas’ta en büyük ihracat
kalemini 18 milyon doları aşan hacmi ile makine
ve aksamları oluşturdu. Makine ve aksamlarını
1,4 milyon doları aşan ihracat hacmi ile
madencilik ürünleri izledi. İHA

kadarki hizmetlerinden dolayı
teşekkür etti.
Kozan, Ayça Demir’e yeni
görevinde başarılar diledi.
Kozan, “Ayça Demir’e
Hastanemizde görevli olduğu süre
boyunca göstermiş olduğu özverili
çalışmadan ve üstün hizmetlerinden
dolayı teşekkür eder yeni çalışma
hayatında başarılarının devamını
dileriz” diye konuştu.
TÜRKİYE 6. OLDU
Öte yandan Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Demir,
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitim
Giriş Sınavında büyük bir başarı
gösterdi. Demir, Sınavda Türkiye
6’ıncsısı oldu.
Murat KARATEKİN
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YOZGATSPOR SAHAYA iNDi
Bu sezon Bölgesel
Amatör Lig de
mücadele edecek olan
temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK’da yeni sezon
hazırlıkları başladı.
Kırmızı-siyahlı takım
kulüp kendi tesislerinde
yaptığı antrenmanla
2021-2022 sezonun
startını verdi.

BASKETBOLA

BÜYÜK iLGi
Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde açılan
basketbol kursu
büyük ilgi görüyor.
Rıza Kayaalp ve
Çok Amaçlı kapalı
spor salonunda
gerçekleştirilen
antrenmanlara
çok sayıda sporcu
katılıyor. Basketbol
Antrenörleri Durak
Tekgül ve Fatih
Bayözü yönetiminde
gerçekleştirilen
antrenmanlarda
sporcular basketbolu
öğreniyorlar.
Parkenin yıldızlarının
yetiştiği kursa

katılımın okulların
açılması ile ilginin
artması bekleniyor.
Basketbol Antrenörü
Fatih Bayözü, ilginde
memnun olduklarını
söyledi.
Bayözü, “Haftada
5 gün antrenman
yapıyoruz. İlgi
oldukça yüksek.
Okulların açılması
ile daha yoğun
talep oluşacağını
düşünüyoruz. Şuan
45 Erkek 40 Kadın
sporcu var kayıtlar
devam ediyor daha
fazla olacağını
düşünüyorum” dedi.
Murat KARATEKİN

Yozgatspor 1959 FK’nın ilk
antrenmanın geçen sezondan
8 oyuncu ile yeni transferler
yer aldı.
Antrenman öncesinde
Teknik Direktör Feridun
Dündar, oyuncularla kısa bir
toplantı gerçekleştirdi.
Daha sonra futbolcular
düz koşu yaparken, kaleciler
de kaleci antrenörü ile çalıştı.
Kırmızı-siyahlı takım yeni
sezon hazırlıklarını günden
çift antrenmanla sürdürecek.
Teknik Direktör Feridun
Dündar, lig başlamadan
önce oyuncularını hazır
hala getirmek için sabah

ve akşam olmak üzere iki
antrenman yaptıracak.
EKİM DE
BAŞLAYACAK
Türkiye Futbol
Federasyonu Bölgesel
Amatör Ligi 15-30 Ekim
tarihleri arasında başlatmayı
planlıyor.
Federasyon koronavirüs
salgının seyrine göre
liglerin başlangıç tarihini
belirleyecek.
Yetkililer, ligin Ekim
ayının sonuna doğru
başlaması beklediklerini
ifade etti.
Murat KARATEKİN

