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Fırsat olduğunu anda
memleketi Yozgat’a gelen
Milletvekili Başer, Yozgat
merkez ve ilçelerinde yoğun
ziyaretlerine devam ediyor.
Esnafları, meslek odalarını
ziyaret eden Milletvekili
Başer, dile getiren sıkıntıları
kaynağında çözüyor.
Başer, Yozgat çiftçisinin
bir sıkıntısını da yoğun
girişimleri sonucu neticeye
kavuşturdu. >> 6'DA

www.yozgatcamlik.com

SECiMi DEGiL
Yozgat’ın 200 yılına yön verecek

MiLLETi DÜSÜNÜYOR
Yozgat Belediyesi tarafından kentin geleceğine yönelik yatırımların hayata geçirilmesi
için belediye tarihinin en büyük projesi olan Alt Yapı Projesi imza töreni gerçekleştirildi.

ZOR BİR YATIRIM

16 MİLYON
EURO’LUK
PROJE

GÖVDEMİZİ TAŞIN

ALTINA KOYDUK
Bu proje ile birlikte gelecekte minnetle anılacaklarını dile
getiren Köse, “İnşallah arkamızdan güzel şeyler söyletecek
bir yatırım. Zor bir yatırım biz bu riski göze aldık. Geçmiş
dönemlerde de alt yapıya yatırım yapan belediye başkanlarımız
çok zorlandılar. Seçimlerde de çok zorlandılar. Biz bunun
farkındayız" ifadelerine yer verdi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
kentin uzun yıllardan bu tarafa süregelen
ve kronikleşmiş sorunlarından bir tanesi
olan asbestli boruların değiştirilmesi için
düğmeye bastı. Alt yapı çalışması olduğu için
‘görünmeyen’ bir yatırım olan asbestli boruların
değiştirilmesi kentin geleceğine yönelik bir
yatırım olması açısından da önem taşıyor.
Seçimlere kısa bir süre kala riskli bir projeye
başladıklarını anlatan Köse, “Zor bir yatırım biz
bu riski göze aldık. Geçmiş dönemlerde de alt
yapıya yatırım yapan belediye başkanlarımız
çok zorlandılar. Seçimlerde de çok zorlandılar.
Ancak biz bu riski göze aldık. Bizim için önemli
olan seçim değil, neslimizin sağlığı” dedi.

GÖRÜNMEYEN PROJELER
Başkan Köse, kentte devam eden projelerin
yanında bir de görünmeyen projelerin hayata
geçirildiğini anımsatarak, “Kendi zamanımızda,
şehrin ülkemizin imkanlarını en iyi şekilde
kullanarak hizmet etmeye çalışıyoruz.
Çapanoğlu Camii projemiz, parklarımız,
yollarımız, hasta yakını konaklama tesisimiz gibi
çeşitli projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabi
bunlar görünen projelerimiz" diye konuştu.

3'DE

"SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"
Bu sezon ilk kez Bölgesel
Amatör Lig'de yer alacak olan
Yozgat Belediyesi Bozokspor'un
yeni Teknik Sorumlusu Polat

3'DE

AVRUPA KÖR VE SAĞIR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
adli yardımlaşma kapsamında
terörle mücadelede Avrupa
ülkelerinden istenen iade
taleplerinin çoğunun
reddedildiğini belirterek, “Söz
konusu adli yardımlaşmada
teröristler ya da terör suçlarıyla
ilgili iade talepleri olduğu
zaman, Avrupa maalesef
Türkiye'nin taleplerine kör ve
sağır kalıyor. Çok himayekâr
davranıyor ve terör suçlularını,
terör örgütlerinin argümanları
muhafaza ettiği gibi Türkiye'ye
karşı da müdafaa ediyorlar.
Burada büyük bir haksızlık
var.” dedi.
>>> 2. Sayfada

BU ŞENLiK HiÇ BiTMEYECEK

ÜNİVERSİTELERARASI İSTİŞARE

Yozgat Bozok Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Azerbaycan seyahati sırasında
Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti olan
Gence’deki Azerbaycan Ziraat Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Caferov’un misafiri
oldu. >>> 4. Sayfada

ŞEHİR HASTANESİ’NE

OTiZM MERKEZi

İlklerin Hastanesi Yozgat Şehir
Hastanesi’ne, Otizm Merkezi
Açılıyor. >>> 4'TE

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
YAPTIĞIMIZ İŞLEMLERE KEFİLİZ
OTOMOBİLDE YOZGAT’TAKİ
ADRESİNİZ ALTINSOY OTOMOTİV

ADRESİMİZ: Yozgat Ankara Karayolu Üzeri
4.Km, 66000 Merkez
İRTİBAT TEL: 0 354 212 03 03

7'DE

Bahadın Belediye Başkanı
Yurtseven Bozdemir, bu yıl
23’üncü kez düzenledikleri
Uluslararası Bahadın Kültür
Şenliklerini büyük bir coşku ile
tamamladıklarını belirterek, emeği
geçen herkese teşekkür etti.

SARAYKENT’TE

ÖRNEK DAYANIŞMA
Saraykent
Kaymakamlığı
tarafından başlatılan
aşevi projesi
kapsamında ilçede
örnek dayanışma
örnekleri sergilenmeye
devam ediyor. 4'TE

6'DA

YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ’NDE

BiR iLK DAHA
Yozgat Şehir Hastanesi başarılı
ameliyatlara bir yenisini daha ekledi.

* Hizmet yeterlilik belgeli “TSE Garantili” otomobil tamir-bakımı
* 30 Yıllık Tecrübe ile uzman teknik ekip
* Dynobil Oto Expertiz Hizmetleri
* Güler yüz-Güven-Memnuniyet
* Her marka ikinci el araba alınır satılır * İkinci elde garanti
*KAPORTA BOYA VE MEKANİK İŞLEMLER RANDEVUSUZ VE HIZLI SERVİS HİZMETİ

Özkan oldu. Belediye Başkanı
Celal Köse, yeni sezonda takımın
başında Polat Özkan ve ekibinin
yer alacağını duyurdu.

BAY ÇAMLIK
Bir Babacan
geçecek ilimizden

Emmi: Uşaklar, maşallah memleket gümbür gümbür
yaz sıcakları gevşetti milleti.
Sayılı gün be emmi nohutlunun yamacından üflemeye
başlayınca, ıslık sesi gibi tırmalar kulakları ha tam o zaman
Yozgat uyanır. Hadi bakalım hazırlıkları yapın, kolay gelsin.
Bu arada siyasi sıcaklarda başlıyor. Bir Babacan geçecek
ilimizden. Neler söyleyecek, bize dair nelere dokunacak.
1000 km ötedeki köprüler ile hayallerimizi süsleyecek mi?
Yoksa özgürlükçü, katılımcı demokrasi, sosyal politikalar,
kentleşme, çevre vesaire daha bir çok tüzük, program
lafları mı edecek. Bizi ne kadar bize anlatacak, derdimizi
ne kadar iyi analiz edip, derdimiz ile dertlendiğini bizlere
inandıracak mı? Makro düzeyde politikalarınız ile çok güzel
mesajlar veriyorsunuz. Sayın Babacan, saygın bir devlet
adamsınız ve bu millet kendine yapılan hizmeti unutmaz
ve unutmadı. Bu arada, Yozgat deyip geçmeyin, buranın
havası kırık havadır. Ayağı bir atar, devamını beklersin bir
bakmışsın halay başı değişmiş. E emmi sonra ne olmuş
derseniz, değişen halay başını bulsak ona soracağız ama
piyasada yok herifçioğlu. Yani zemin çok kaygan. Bu perspektiften çıkan strateji ne ola ki emminiz söylesin. Az kaldı
en alttan en üste kimler dersine çalışmış göreceğiz. Vakit
daralıyor vesselam...

GÜNCEL
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Türkiye Boksit Madeni İçin Harekete Geçiyor !
Türkiye dünyada
kritik öneme sahip olan
boksit madeni için harekete geçiyor.
AB tarafından kritik hammadde olarak
kabul eden boksit için
konuşan Eti Alüminyum
Genel Müdürü Mehmet
Arkan, "Orta Avrupa ve
Türkiye'deki bölgesel
özellikleri göz önünde
bulundurarak; alümina,
alüminyum oksit gibi
bazı bileşikler ve düşük
dereceli ikincil malzemelerden alüminyum üretmek
için çalışacağız.
Bu projeyle Boksit cevherine
alternatif bulmayı amaçlıyoruz.' Dedi.
Dünya çapında bilimsel
bilginin üretilmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerinin oluştu-

rulması konusunda destek veren
Avrupa Birliği (AB)
Ufuk 2020 Hibe
Programı kapsamında fon almaya
hak kazanan Eti
Alüminyum, "Alüminyum, Diğer
Metaller ve Bileşiklerinin Üretimi
için Alüminyum
İçeren Hammaddelerin Kullanılması" projesini İsveç
ve Çekya'daki
şirket ve üniversitelerle hayata
geçirecek.
TÜBİTAK tarafından da desteklenen projenin Türkiye ayağında Eti Alüminyum, İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve
Yeditepe Üniversitesi birlikte
çalışacak. Açıklamada görüşle-

rine yer verilen Eti Alüminyum
Genel Müdürü Mehmet Arkan,
Türkiye'de madenden birincil
alüminyum üreten tek entegre
tesisi oldukları ifade ediliyor.
Arkan, 49 yıl önce kurulan
şirketin, yarım asırlık tecrübe
ve bilgi birikimini, 2005 yılında Cengiz Holding çatısı altına
girdikten sonra teknoloji ve ArGe faaliyetleriyle birleştirerek
Türkiye ve dünyada önemli bir
konuma geldiğini belirtti.
Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdikleri yeni ürünleri Türkiye'de stratejik sektörlerin
kullanımına sunarken devam
eden yenilikçi çalışmalarla da
önemli projelere imza attıklarını aktaran Arıkan, "Bunlardan
biri olan; alüminyum üreticilerinin hammaddesi olan boksit
cevherine alternatif bulmayı
amaçladığımız bu projenin, AB

tarafından desteklenmesi bizim
için büyük gurur kaynağı” oldu,
dedi...
Boksitin dünya birincil alüminyum üretiminde kullanılan
birincil cevher olduğunun altını
çizen Arkan, yüzde 90'ı tropikal ve subtropikal bölgelerde
bulunan boksitin, AB tarafından
kritik hammadde ilan edildiğini
kaydetti.
Arıkan, "Bu nedenle boksit,
dünyada ekonominin ve sanayinin sürdürülebilirliği için
büyük öneme sahip" ifadelerini
kullanarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bir taraftan boksit rezervleri azalırken diğer taraftan boksitin atığı olan kırmızı çamurun
ber tarafı da önemli bir gündem maddesini oluşturuyor.
Bu projeyle, Orta Avrupa ve
Türkiye'deki bölgesel özellik-

leri göz önünde bulundurarak;
alümina, alüminyum oksit gibi
bazı bileşikler ve düşük dereceli ikincil malzemelerden
alüminyum üretmek için çalışacağız.
“Bu da çok ürünlü esnek
metalürjik süreçlerin tasarımına ve geliştirilmesine odaklanmamızı sağlayacak.
Pek çok hammadde ve atığı
analiz edeceğiz.
Bunun da bizim Ar-Ge faaliyetlerimiz açısından önemli
kazanımlar sağlayacağına inanıyorum.
Tüm bu süreçlerde İTÜ ve
Yeditepe Üniversitesi'yle çalışmamızın da bilimsel bakış
açımıza büyük katkısı olacağını
düşünüyorum.
Bu projede emeği geçen tüm
arkadaşlarımı kutluyorum."(Gazeteler: güncel haber)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, adli
yardımlaşma kapsamında terörle
mücadelede Avrupa ülkelerinden
istenen iade taleplerinin çoğunun
reddedildiğini belirterek, “Söz konusu
adli yardımlaşmada teröristler ya da
terör suçlarıyla ilgili iade talepleri
olduğu zaman, Avrupa maalesef
Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır
kalıyor. Çok himayekâr davranıyor
ve terör suçlularını, terör örgütlerinin
argümanları muhafaza ettiği gibi
Türkiye'ye karşı da müdafaa ediyorlar.
Burada büyük bir haksızlık var.” dedi.
13. Büyükelçiler Konferansı'nda
konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, son 20
yılda yapılan reformlarla Türkiye’nin
insan hakları başta olmak üzere birçok
alanda önemli yol kat ettiğini söyledi.
Sosyal medya üzerinden delil ve
dosyayı bilmeden yargı kararlarının
eleştirilmesinin doğru olmadığını
belirten Bakan Bozdağ, “Bu ülkenin
yargısını iki tane dosya üzerinden
yargılayıp, bu ülkenin adalet anlayışını
iki siyasal taraftarlara göre yargılama
yapan sosyal medya veya siyasetçilere
göre değerlendirip, dosyayı delilini
bilmeden Türkiye’nin adalet sistemini
ve yargısını, yargı görevi yapanları
mahkum etmek adil değildir.” dedi.
Bakan Bozdağ’ın konuşmasından
bazı bölümler şu şekilde:
AVRUPA TERÖRE
KARŞI HİMAYAKAR
DAVRANIYOR
AB üyesi ülkelere baktığımızda terör
suçlarından bugüne kadar 893 talebimiz
olmuş. Bunlardan sadece dördünü
kabul etmişler, beşyüzünü reddetmişler,
diğer bir kısmı hitam bulmuş, ölüm
veya Türk mahkemelerinin davayı
sonuçlandırması nedeniyle vesaire.
Ortada durum 4 tane kabul 500 tane
ret. ABD’ye baktığımızda ABD’den
ise bugüne kadar 2012-2022 arası,
236 tane terör suçlarından biz iade
talebinde bulunmuşuz. Şu ana kadar
20 tanesine ret vermişler. Hiçbir
tanesini kabul etmemişler. Söz konusu
adli yardımlaşmada teröristler ya da
terör suçlarıyla ilgili iade talepleri
olduğu zaman, Avrupa maalesef
Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır
kalıyor. Çok himayekâr davranıyor
ve terör suçlularını, terör örgütlerinin

argümanları ila muhafaza ettiği gibi
Türkiye'ye karşı da müdafaa ediyorlar.
Burada büyük bir haksızlık var.
GÜLEN DOSYASINDA İADE
YAPILMAZSA BAŞKA HİÇBİR
DOSYADA İADE YAPILMAZ
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen
ile ilgili ABD’ye sunduğumuz dosya
dünyanın yeterli delil bakımından
çok net söylüyorum en donanımlı
dosyasıdır. ABD’nin yetkilerini de sayın
bakanımız defalarca söylemiştir. Ben
de bizzat o zaman gittiğimde iki defa
muhataplarına söyledim. Bu dosyadan
iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan
iade yapılmaz. Bu dosyadaki deliller
yeterli delil görülmezse başka hiçbir
iade talebindeki delil yeterli delil
görünmez. Bize dediler ki biz iade
için adli makamlara göndermiyoruz,
dosyayı reddederler. Biz Türkiye'yi
koruyoruz. Yani siz gönderin dedik
adli makamlara korumayın, Türkiye'yi
ABD adli makamlarına gönderin. Bu
delilleri görünce onlar ne karar verecek
hep beraber görelim. Adli süreçleri
biz takip ederiz. Bizim istememize
rağmen Türkiye'yi korumak için adli
makamlara göndermediğini iddia
eden bir anlayış var. Çok net bir
şekilde adli yardımlaşma talebine konu
suç işledikleri müdellel Türk yargısı
tarafından sabit olan pek çok teröristi
ve terörist başını hem ABD hem de
AB üyesi ülkeler çok net bir şekilde
bu rakamlar gösteriyor ki koruyorlar,
kolluyorlar, iade yoluna gitmiyorlar.
BUGÜNE KADAR AİHM’NİN
KARARLARINA UYDUK VE
UYGULADIK
Bu noktada ciddi bir sorunla karşı
karşıya olduğumuzu buradan da ifade
etmek isterim. Adi Suçlarla ilgili konuda
iade talepleri konusunda bir sıkıntımız
yok. Orada iyi bir yardımlaşma var ama
söz konusu terör suçları olduğu zaman
karşımızda bir duvarla karşılaştığımızı
ifade etmek isterim. AİHM kararları
konusunda da bir hususa dikkatinizi
çekmek isterim. Türkiye Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarına bu
mahkeme kararlarına uymayı taahhüt
eden ülkeler içerisinde oran itibariyle
en yüksek oranda uyan ülkedir. Avrupa
insan Hakları Mahkemesi kararlarını
uymayı ve uygulamayı taahhüt eden

ülkelerin toplamının uyma oranı yüzde
80,14’tür. Türkiye'nin uyma oranı
yüzde 87,90’dır. Yaklaşık yüzde 88. Biz
bugüne kadar AİHM’nin kararlarına
uyduk ve uyguladık. Osman Kavala
hakkında AİHM’nin verdiği hak ihlali
kararını da Türk mahkemesi uygulamış
ve uymuştur. Başka bir suç nedeni
ile yargılama nedeni ile tutuklamış ve
yargılaması devam etmiş, şimdi hüküm
özlüdür.
HAKİM SAVCILARIMIZI
HAKSIZ BİR
ŞEKİLDE ELEŞTİRİLERİ
KINIYORUM
Bu ülkenin yargısını iki tane dosya
üzerinden yargılayıp bu ülkenin adalet
anlayışını iki siyasal taraftarlara göre
yargılama yapan sosyal medya veya
siyasetçilere göre değerlendirip,
dosyayı delilini bilmeden Türkiye’nin
adalet sistemini ve yargısını, yargı
görevi yapanları mahkum etmek
adil midir? Adil değildir. O yüzden
ben hakim ve savcılarımızın üzerine
haksız bir şekilde eleştiriler yönelten
siyasi taraftarla göre yargı kararlarını
değerlendirip siyasi anlayışlarının
terazisinde tartıp dosya ve delil
bilmeksizin karalayanlara buradan
kınadığımı ve Türkiye’ye ve Türk
milletine büyük zarar verdiklerini ayrıca
ve özellikle ifade etmek istiyorum.
BÜYÜKELÇİLERİMİZİN
EN ÇOK TAKİP
ETTİĞİ KONULAR,
ADALET, HUKUK
VE YARGIDIR
Uzun zamandır hem ülkemiz içinde
hem Avrupa Konseyinde hem de pek
çok uluslararası platformda ülkemizi
yıllarca başarıyla temsil etti. Şimdi
de Dışişleri Bakanımız olarak zorlu
dönemde dış politikamızı ustalıkla
yönetmekte büyük bir başarıyla
ülkemizi her alanda temsil etmektedir.
Ben bu vesileyle dış politikamızın
değerli mimarı, değerli kardeşim
dostum Mevlüt Çavuşoğlu Bakanıma,
huzurlarınızda şahsım ve milletim adına
ayrıca yaptığı hizmetlerden dolayı
şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin
Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı,
belki diğer bakanlıklarla da çok iyi
bir işbirliği var. Dışişlerinin en çok
işbirliği olan bakanlıklardan birisi

Adalet Bakanlığıdır. Belki yurt dışında
görev yapan büyükelçilerimizin de en
çok takip ettiği konulardan bir tanesi
adalet, hukuk yargıyla ilgili konulardır.
Hiç şüpheniz olmasın Türkiye hukuk
devleti, hukukun üstünlüğü, insan
hakları ve adalet konularında gerçekten
büyük mesafeler kat etti.
REFORMLARI BİR BİR
HAYATA GEÇİRDİK
Her ne kadar muhataplarımız bizim
kat ettiğimiz mesafeleri layıkıyla takdir
etmeseler de biz bu mesafeleri kat
ettik ve büyük yargı reformlarını, hukuk
reformlarını, demokratik reformları,
adalet reformlarını bir bir hayata
geçirdik. Türkiye'de pek tartışılmıyor
ama son yirmi yıl içerisinde atılan
adımlarla Türkiye'mizin hukuk devleti
vasfının, demokratik devlet vasfının,
insan haklarına saygılı ve dayalı devlet
vasfının nasıl güçlendirildiğini sizin
de yakından takip ettiğiniz reformlarla
burada bir hatırlatma yaparak tekrar
izah etmekte, gündeme taşımakta fayda
görüyorum.
HUKUK DEVLETİYLE
BAĞDAŞMAYAN
PEK ÇOK HUKUK AYIBINI BİZ
ANAYASAMIZDAN VE
HUKUKUMUZDAN TEMİZLEDİK
Son yirmi yıl içerisinde hukuk
devletiyle bağdaşmayan pek çok
hukuk ayıbını biz Anayasa’mızdan
ve hukukumuzdan temizledik. Hak
aramanın yargılamanın önünde

Anayasal pek çok engel vardı. Bunları
bir bir ortadan kaldırdık. Nedir
derseniz, bildiğiniz gibi Türkiye
darbeler geçmişi çok olan bir ülke
Anayasa’nın geçici 15. maddesine göre,
darbenin yapıldığı tarihten seçimden
sonra oluşan ilk Meclis Başkanlık
Divanı’na kadar geçen süre içerisinde
çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde
kararnamelerin Anayasaya aykırılığını
iddia etmeyi yasaklıyordu. O zaman
tabii defi yoluyla bunlar ancak gündeme
gelebilirdi. Defi yoluyla dahi bir hükmün
Anayasaya aykırı olduğunu iddia
edemezsiniz. Ne zamana kadar işte bu
2010 yılına kadar böyle geldi.
Darbe dönemi yasa çıkarmış,
Anayasaya aykırı ama hak arayacak
vatandaş oradan hak ihlali var ama
sen Anayasa Mahkemesine bunun
Anayasaya aykırı olduğunu iddia
edemezsin, kaldırdık. Şimdi darbe
döneminde çıkarılan kanunlar, kanun
hükmünde kararnameler defi yoluyla
eğer vatandaşımızın hakkını ihlal
ediyorsa bir zarar oluşuyorsa anayasaya
aykırılığı iddiasındaysa Anayasa
Mahkemesine taşıma imkanı verdik.
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Yozgat’ın 200 yılına yön verecek

SEÇiMi DEĞiL

MiLLETi DÜŞÜNÜYOR
Yozgat Belediyesi tarafından
kentin geleceğine yönelik
yatırımların hayata geçirilmesi için
belediye tarihinin en büyük projesi
olan Alt Yapı Projesi imza töreni
gerçekleştirildi. Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, kentin uzun
yıllardan bu tarafa süregelen ve
kronikleşmiş sorunlarından bir
tanesi olan asbestli boruların
değiştirilmesi için düğmeye bastı.
Alt yapı çalışması olduğu için
‘görünmeyen’ bir yatırım olan
asbestli boruların değiştirilmesi
kentin geleceğine yönelik bir
yatırım olması açısından da
önem taşıyor. Seçimlere kısa
bir süre kala riskli bir projeye
başladıklarını anlatan Köse,
“Zor bir yatırım biz bu riski göze
aldık. Geçmiş dönemlerde de alt
yapıya yatırım yapan belediye
başkanlarımız çok zorlandılar.
Seçimlerde de çok zorlandılar.
Ancak biz bu riski göze aldık.
Bizim için önemli olan seçim değil,
neslimizin sağlığı” dedi.
Yozgat Belediyesi’nde
gerçekleştirilen alt yapı projesi
imza töreninde konuşan Belediye
Başkanı Celal Köse, kentte emeği
geçen geçmiş dönem belediye
başkanlarına teşekkür ederek
sözlerine başladı.
GÖRÜNMEYEN PROJELER
Başkan Köse, kentte devam
eden projelerin yanında bir de
görünmeyen projelerin hayata
geçirildiğini anımsatarak,
“Kendi zamanımızda, şehrin
ülkemizin imkanlarını en iyi
şekilde kullanarak hizmet
etmeye çalışıyoruz. Çapanoğlu
Camii projemiz, parklarımız,
yollarımız, hasta yakını konaklama
tesisimiz gibi çeşitli projelerimizi
gerçekleştiriyoruz. Tabi bunlar
görünen projelerimiz. Bir de
görünmeyen projelerimiz var.
Aslında yapılması lazım gelen,

geçmişte bir kısmı yapılmış,
yapılmaya çalışılmış, fakat
imkanlar oluşmamış bir hizmetti
ki o da altyapı hizmeti. Temel
olmadan bina olmaz. Dolayısıyla
alt yapı olmadan da üst yapı olmaz
dedik. Seçim beyannamemizde
olmamasına rağmen aklımızın
devamlı bir köşesinde yer
alıyordu. Sonuç itibarı ile Yozgat
Belediyemizin 200 küsur kilometre
şehir içme suyu var. 70 -80
kilometreye yakın da kanalizasyon
alt yapısı var. Ama geldiğimiz
nokta itibarı ile hem alt yapıda hem
de kanalizasyonda büyük sorunlar
olduğu ortada” şeklinde konuştu.
16 MİLYON EURO’LUK PROJE
Projenin 16 milyon euroluk
bir proje olduğunu kaydeden
Köse, şunları söyledi; “Seçimler
öncesinde de biz devamlı
düşünüyorduk. ‘Rabbim İnşallah
bir kaynak verir de şehrimizin
vatandaşlarımızın 100 -200 yıllık
alt yapı sorununu çözeriz. Ve üst
yapıya da ne yapsak yakışır diye
hep umut ettik. Hamdolsun değerli

büyüklerimiz Cumhurbaşkanı
Yardımcımız, Adalet Bakanımız,
Çevre ve Şehircilik Bakanımız,
milletvekillerimiz ile hep birlikte
gayret ettik ve Avrupa Yatırım
Bankası’ndan 16 milyon euro 5
yıl ödemesiz ve 20 yıl vadeli bir
şekilde kaynağımızı sağladık.”
ZORUNLUK VE SORUMLULUK
Söz konusu projenin kendileri
için bir zorunluluk ve sorumluluk
taşıdığını anlatan Köse, “Bunu
çözmek hem zorunluluk hem
de sorumluluktu. Çünkü şehir
içme suyumuzda yüzde 67 kayıp
kaçak var. Yozgat belediyemiz
her ay 7 milyon zarar ediyor.
Biz bu yatırımla bu zararın da
önüne geçmeyi hedefliyoruz.
Bu memleketin parası. Biz
göreve geldiğimizde kamunun,
tüyü bitmemiş yetimin parası
bizim paramızdan daha azizdir.
Dolayısıyla bazı projeleri erteledik
ki, alt yapı sorunu ortadan
kaldıralım. Ardından da biz üst
yapı ile yolumuzda devam edelim
dedik. Yozgat Belediyemizin aynı

zamanda bu 200 kilometrelik
alt yapının 3’te biri asbestli
borulardan oluşuyor. Asbestli
borular artık kansorejen madde
ürettiği kanıtlanmış durumda.
Asbestli borular kullanılması
yasak olan borular. Biz dedik
ki hem ekonomimiz can bulsun
hem de kendi sağlımızı da geçtik
evlatlarımızın, torunlarımızın da
sağlığı önem taşıyor. Biz sağlıklı
borulardan sağlıklı su içirelim ve
bu vebalden de kurtulalım istedik.
Geleceğimiz için geleceğimizin
teminatı için bu projeye baş
koyduk.
Tabi bu proje zaman aldı.
Neredeyse 2 yılımızı aldı.
Biz dedik ki şartlar ne olursa
olsun keşke bu projeyi hayata
geçirebilseydik de 2 yıl önce
başlayabilseydik. Ama şartlar ve
olanaklar ancak bugünü getirdi.
Ama biz üzerimizdeki sorumluluk
ve zorunluluğun farkındaydık.
Şartlar ne olursa olsun. Belki
alt yapıya yapılan yatırım göze
gözükmez ama yüz yıllar boyunca

dua alacak olan bir proje olacak”
diye konuştu.
GÖVDEMİZİ TAŞIN
ALTINA KOYDUK
Bu proje ile birlikte gelecekte
minnetle anılacaklarını dile getiren
Köse, “İnşallah arkamızdan güzel
şeyler söyletecek bir yatırım.
Zor bir yatırım biz bu riski göze
aldık. Geçmiş dönemlerde de alt
yapıya yatırım yapan belediye
başkanlarımız çok zorlandılar.
Seçimlerde de çok zorlandılar.
Biz bunun farkındayız. Bazı
arkadaşlarımız ‘seçim yaklaşıyor
bu projeyi sonraya ertele’ deseler
dahi biz bu kaynağı bulmuşken
şehrimize ihanet edemezdik. Biz
şehrimiz için ekip arkadaşlarımızla
birlikte taşın altına elimizi değil
vücudumuzu koymaya devam
edeceğiz. İş bittikten sonra
Yozgat’ımıza en az 200 yıllık bir
sistemi kurmuş olacağız. Alt
yapıyı yaptıktan sonra işi devam
ettireceğiz. Bu işi el birliği ile
yapacağız” dedi.
HAYIRLI OLSUN
İller Bankası Bölge Müdürü
Sönmez Ata ise, söz konusu
projenin Yozgat tarihinin en
önemli projelerinden bir tanesi
olduğunu söyledi. Başkan
Köse’nin önemli bir proje için
büyük gayret gösterdiğini anlatan
Ata, “Dış kaynaklı işler büyük
zaman alır. Başkanımızın gayreti
ile kısa sürede tamamlanması
sağlandı. Yozgat için önemli bir
proje olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye’de özel değerlendirilmiş
bir proje. Yozgat İller Bankası
için önemli bir merkez. Bu şehre
hizmet etmek bizim için de onur
ve şereftir. Tüm hemşehrilerimize
yüzyıllar boyu birinci kalite bir su
sağlanacak. Kendisini 7-8 yılda
amorti edecek bir proje. Yozgat’a
hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

16 MİLYON
EURO’LUK
PROJE

"SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"
Bu sezon ilk kez Bölgesel
Amatör Lig'de yer alacak olan
Yozgat Belediyesi Bozokspor'un
yeni Teknik Sorumlusu Polat
Özkan oldu. Belediye Başkanı
Celal Köse, yeni sezonda takımın
başında Polat Özkan ve ekibinin
yer alacağını duyurdu. Polat
Özkan için Yozgat Belediyesinde
imza töreni düzenlendi. Törene
Belediye Başkanı Celal Köse,
Başkan Yardımcısı Murat Tanışman,
Belediye Meclis Üyesi Fahri Bulut,
İş İnsanı Mehmet Yemenoğlu
katıldı. Yozgat Belediye Başkanı

Celal Köse, mavi-beyazlı takımın
yeni sezonda Teknik Sorumlu Polat
Özkan ve ekibinin çalıştıracağını
söyledi. Yeni sezonun ilk kampının
18 Ağustos'ta yapılacağını dile
getiren Celal Köse, Polat Özkan
ile sözleşme imzaladıklarını ifade
etti. Köse, Polat hoca inandıklarını,
güvendiklerini belirterek, takımı
teslim ettiklerini dile getirdi.
SÖZÜMÜ TUTACAĞIM
Yozgat Belediyesi Bozokspor'un
yeni hocası Polat Özkan, Türkiye'nin
bir çok takımından teklif aldığını
ancak tercihi memleketinden yana

kullandığını ifade etti.
Özkan, "Geçen sene
Şampiyonluğu iki puanla kaçırdım.
Benim Yozgat halkına ve Yozgatspor
taraftarına bir sözüm var. Bu sene
sözümü tutacağım inşallah. Her
iki taraf için de hayırlı olsun" diye
konuştu. Murat KARATEKİN
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SARAYKENT’TE

ÖRNEK DAYANIŞMA

ÜNİVERSİTELERARASI İSTİŞARE
Yozgat Bozok Üniversitesi Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, Azerbaycan seyahati
sırasında Azerbaycan’ın ikinci büyük
kenti olan Gence’deki Azerbaycan Ziraat
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Caferov’un misafiri oldu.
Görüşme sırasında Rektör İbrahim
Caferov, Ziraat Üniversitesi'nin 1920
yılında kurulduğunu, Türkiye ile hem
Mevlana hem de ikili anlaşmalar
çerçevesinde sağlam ilişkiler
kurduklarını, aynı zamanda Avrupa
ülkelerinde bulunan üniversiteler
ile ziraat alanında ortak projeler
gerçekleştirdiklerini, 14 ülkeden
uluslararası öğrenci kabul ettiklerini,
Türkiye’den de 300’den fazla öğrencinin
üniversitelerinde eğitim aldığını, Ege
Üniversitesi ile bazı bölümler üzerinden
çift diploma anlaşması yaptıklarını ifade
etti.
Yozgat Bozok Üniversitesi ile iş
birliği yapmaktan büyük memnuniyet
duyduklarını ifade eden Rektör Caferov,
kahramanlıklarla geri alınan Karabağ
bölgesinin ekonomiye kazandırılması için
Cumhurbaşkanlığı talimat ve koordineleri
ile bölgesel projeler yaptıklarını,
Karabağ arazilerinin tarım ve hayvancılık
için olabildiği kadar çabuk kullanıma
açılmasının planlandığını belirtti.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, iki milletin
kültürel ve tarihi bağlarına atıfla başladığı
sözlerini gıdanın insanlığının var
oluşundaki önemine işaret ederek devam
ettirdi. İmzalanacak protokolün aktif
hale gelebilmesi için samimiyetle hazır
olduklarını, özellikle “Ata Tohumu ve
Tohum Bankacılığı” alanında çalışmalara
çok değer verdiklerini ifade etti. Sağlıklı
nesiller için üretilen gıdaların menşeinin
bilinmesinin gerekliliğine ve sadece

ülkeler için değil dünya ülkelerine de
güvenilir tohum sağlamanın önemine
vurgu yapan Karadağ, bu alanda bilimsel
toplantılara ve AR-GE çalışmalarına
ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sözlerinin
sonunda 157 devlet üniversitesi içinde
bilimsel yayın sıralamasında 11. sırada
bulunan ve ihtisas üniversitesi olan
Yozgat Bozok Üniversitesi'nin çeşitli
uygulamalarından bahseden Karadağ,
BOYSİS ve UZEM hakkında detaylı
bilgiler sundu.
Protokol imza töreninden sonra
üniversiteye ait laboratuvarları
inceleyen Karadağ, burada görev yapan
personelden çalışmalar hakkında detaylı
bilgiler aldı.
Karadağ, ziyaret kapsamında Nuri
Paşa Müzesine uğradı. 1918 yılında,
Bakü’nün bağımsızlık mücadelesine
yardım etmek, Rusya’nın işgaline karşı
durmak üzere, Kafkas İslam Ordusunun
başında Azerbaycan’a giden Nuri
Paşa’nın, savaş sırasında bir yıl süre

ile Gence’de ikamet ettiği ve TİKA
tarafından restore edilen evi ziyaret etti.
Gence ziyareti sırasında kendileri de
Yozgatlı olan T.C. Gence Başkonsolosu
Zeki Öztürk ziyaret edilerek yapılan
anlaşmalar hakkında bilgi verildi ve
tavsiyeleri alındı.
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Nizami
Gencevi adının bir sınıfa verilmesinin
önemini belirten Başkonsolos Zeki
Öztürk, bu yıl doğumunun 130. yıldönümü
olan şair Ahmet Cevat ile ilgili çalışmalar
yapılabileceğini belirtti.
Karadağ, Gence kentinde
gerçekleştirdikleri ziyaretlerden
ve karşılıklı iş birliği çalışmalarının
başlayacak olmasından dolayı
memnuniyetini dile getirerek "Gerek
Bakü'de gerekse Gence'de büyük
adımların başlangıcı olan bu ziyaret
ve temaslarda katkı ve desteklerinden
dolayı Haka Group Yurt Dışı Eğitim ve
Öğretim Danışmanlığı Yöneticilerine çok
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Saraykent Kaymakamlığı
tarafından başlatılan aşevi
projesi kapsamında ilçede
örnek dayanışma örnekleri
sergilenmeye devam
ediyor. Ilçede veya yurt
dışında yaşayan hayırsever
Saraykentliler, aşevine çeşitli
yardımlarda bulunuyor. Son
alt ay içerisinde ihtiyaç sahibi
vatandaşlara sıcak yemek
ulaştırmak adına aşevine
51 adet koyun bağışında
bulunuldu.
İlçede yaşayan tek bir
vatandaşın dahi yatağa
aç girmemesinin devletin
güvencesi altında olduğunu
ifade eden Saraykent
Kaymakamı Ali Açıkgöz,
aşevinin her gün 180 haneye
sıcak yemek ulaştığını
söyledi. Aşevinin her geçen
gün farklı bir noktaya
geldiğini anlatan Açıkgöz,
“Bugün eğer ilçemde tek
bir vatandaşım dahi, gece
yatağa aç girer ise bunun
mesuliyetinin şahsıma ait
olduğunu düşünüyorum. Bu
bakış açısıyla çok kapsamlı
araştırmalar yaparak,
sıcak yemek projemizden
faydalanan hane sayımızı,
60 haneden 180 haneye
çıkarmıştık. Bu süreçte
öyle örnekler gördük ki.

Vatandaşımız devletine yük
olmak istemiyor. Muhtaç
olduğu halde, benden
daha muhtaçları var deyip
kendisine götürdüğümüz
yemeği istemeyen
vatandaşlarımız oluyor”
şeklinde konuştu.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Aşevine destekte
bulunanlara teşekkür eden
Açıkgöz, “Engelli, yaşlı,
bakıma muhtaç ve tek
başına yaşayan ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımız için çıkan
yemeklerin en güzel şekilde
çıkması için gayret ediyoruz.
Sadece 6 ay içerisinde 51
adet koyun bağışı aldık.
Bu bağışlar sayesinde
yemeklerimizin kalitesi, en
üst düzeye ulaştı. Yaşlılarımız
için hazırlanan bu yemekleri,
her gün bizzat kontrol
ediyorum. Elhamdülillah
çıkan yemekler, bir aşevinde
çıkan yemekten çok farklı
durumda. Kaymakamlığımız
bünyesindeki aşevimize, ayni
ve nakdi bağışta bulunan tüm
hayırseverlere ilçemiz adına,
ilçemizin yaşlıları, engellileri
ve ihtiyaç sahibi vatandaşları
adına en içten şükranlarımı
sunuyorum” ifadelerini
kullandı.
Eda DEMİREL

ŞEHİR HASTANESİ’NE

OTiZM MERKEZi
İlklerin Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi’ ne,
Eczacı Çözüm Derneği'nin
Destek ve Katkılarıyla Otizm
Merkezi Açılıyor.
Otizmli çocukların daha
sağlıklı ortamda eğitim ve
seans almaları için Çocuk
Psikiyatri Uzmanlarının
takibi ve Çocuk Gelişimi
Uzmanları eşliğinde açılacak
olan merkezde; etkileşim
temelli, erken çocuklukta
müdahale programı alma
olanağına sahip olacaklar.
Otizm merkezinde
incelemelerde bulunan
Yozgat Şehir Hastanesi
Başhekimi Mustafa Kozan,
“Çocuklarımızın daima
yanındayız.
Dünyada her 54
bireyden birinde, Türkiye’de
her 44 bireyden birinde
otizm görülmektedir. Oran

bu kadar yüksekken, otizmli
çocuklarımızı görmezden
gelemezdik. Bizler her
seferinde bu konuda
farkındalık oluşturmak adına
etkinlikler düzenliyoruz.
Onların iyi bir ortamda
eğitim alması için çalışmalar
yapıyoruz. Çocuklara otizm
tanısı konduğu andan
itibaren alacakları eğitim ve
ortam çok önemli.
Açılacak olan otizm
merkezimizle otizmli
çocuklar kendini geliştirerek
topluma kazandırılıp, hayata
daha kolay adapte olmaları
sağlanacak. Başta bu projeyi
hayata geçirmemizde destek
ve katkılarından dolayı
hayırseverlerimize ve açılışı
için emeklerini esirgemeyen
Çocuk Gelişimi Uzmanımız
Şüheda Kılıç’a teşekkür
ederim” ifadelerini kullandı.
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YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ’NDE

BiR iLK DAHA

Glokom (Göz Tansiyonu) şikâyetiyle Yozgat Şehir Hastanesi’ne başvuran
hastaya Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Mehmet İçöz tarafından ‘Trabekülektomi
+ Periferik İridektomi' Yöntemi uygulanarak başarıyla ameliyat edildi.
Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr.
Mehmet İçöz, söz konusu hastalığın
halk arasında göz tansiyonu olarak
bilindiğini ve göz hastalıkları
içerisinde yer alan hastalıklardan
en sinsilerinden biri olduğunu
söyledi. Glokomun genellikle göz
içi basıncının artması nedeniyle
görmemizi sağlayan sinirin hasar
görmesi ve tedavi edilmezse körlükle
sonuçlanan bir hastalık olduğunu
anlatan İçöz, “Hastalığın en kötü
yanı ileri dönemlere kadar belirti
vermemesidir. Gözün en önemli
fonksiyonu olan görme, hastalığın
ilerleyen aşamasında etkilenir ve
geri dönüşü olmayan hasarlara
yol açmaktadır. Bu nedenle tüm
hastaların yılda bir kez detaylı tam göz
muayenesi olması gerekir. Sadece göz
içi basıncının ölçülmesiyle kalmayıp,
görme siniri kalınlıkları, görme alanı,
kornea kalınlığı ve ön kamara açısı ile
birlikte doğru teşhis ve doğru tanı için
gereklidir” şeklinde konuştu.
AİLEYE DİKKAT
Özellikle ailede göz tansiyon
öyküsü olanların daha dikkatli olması
gerektiğini anlatan İçöz, “Bu hastalığın
genetik yönü de mevcuttur. Diğer risk
faktörleri arasında kortizon olarak
adlandırılan steroid kullanımı, ileri
yaş, migren, kan basıncının yüksek
olması da belirtilen diğer risk faktörleri
arasındadır. Glokom gelişimini
engellemek şuan için mümkün
olmayıp, erken teşhis ve uygun tedavi
ile görme sağlığı korunabilir. Glokom
tanısı konulduktan sonra önce ilaçlar,
daha sonra farklı lazer uygulamaları ile
tedavi yapılabilir. Fakat bu işlemlere

ALIMLAR
BAŞER’DEN YOZGAT ÇİFTÇİSİNE MÜJDE…

BAŞLIYOR
rağmen hastaların bir kısmında cerrahi
işlem gerekebilir” diye konuştu.
SESSİZ HIRSIZ
“Görmenin sessiz hırsızı olarak
adlandıracağımız göz tansiyonu, tüm
dünyada önemli bir görme kaybı
nedenidir” diyen İçöz, “Bu amaçla 6 10 Mart tarihleri arasında farkındalığı
artırmak için Dünya Glokom Haftası
olarak kutlanmaktadır. Özellikle 40 yaş
ve üzeri vatandaşlarımız, ailesinde göz
tansiyonu olan tüm bireyler ve kortizon
kullanımı olan tüm hastalar yılda en
az bir kez göz tansiyonu açısından
muayene olmalılardır. Hastamız

bize başvurduğunda maksimum ilaç
tedavisi almasına rağmen göz içi
basıncı çok yüksek seyretmekteydi.
Farklı farklı merkezlerde ilaçları
düzenlenen hastamıza cerrahi
yöntem ile tedavi edilmesi gerektiğini
ve ameliyat öncesi ve sonrasında
oluşabilecek riskleri anlattık.
Hastamıza 'Trabekülektomi + Periferik
İridektomi' yöntemi ile göz içi basıncını
düşürmeyi hedefledik. Hastamız artık
takibimizde olup, görmenin bu sessiz
hırsızına artık dur demeyi birlikte
dediğimizi umuyoruz” ifadelerini
kullandı.

Fırsat olduğunu anda
memleketi Yozgat’a gelen
Milletvekili Başer, Yozgat
merkez ve ilçelerinde yoğun
ziyaretlerine devam ediyor.
Esnafları, meslek odalarını
ziyaret eden Milletvekili
Başer, dile getiren sıkıntıları
kaynağında çözüyor.
Başer, Yozgat çiftçisinin bir
sıkıntısını da yoğun girişimleri
sonucu neticeye kavuşturdu.
Lisanslı depoların alım
potansiyellerinin dolması
nedeniyle Yozgat çiftiçisi
ürünlerini depolara teslim
edemiyordu. Yerköy, Şefaatli
ve Sorgun ilçelerine götürmek
durumunda kalıyordu. Bu durum
Yozgat çiftçisini hem mağdur
ediyor, hem de ekonomik
olarak ek maliyetlere sebebiyet
veriyordu.
Çiftçilerin sıkıntılarına
kayıtsız kalmayan Başer, Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü
ile görüşerek problemi çözdü.
Yozgat çiftçisi artık mahsullerini
yine Yozgat’a verecek.

Konuyla ilgili açıklamada
bulunan Milletvekili Başer
“Bu sene şükürler olsun
mahsullerimiz çok bereketli.
Yozgat’ta bulunan lisanslı
depoların alım potansiyeli 40 bin
ton.
Bu tonaj dolduğu için
Yozgat merkezde bulunan çiftçi
kardeşlerimiz nahsullerini teslim
edemediği için çok mağdur
oluyurdu. Mahsullerini çevre
ilçelere götürmek durumunda
kalıyordu. Bu da çiftçimizi hem
mağdur ediyor, hem de ek
maliyetlere sebebiyet veriyordu.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürümüzle görüştük.
Sağolsun Genel Müdürümüz
konuyla yakından ilgilendi.
Gerekli talimatları verdi. Alımları
yine Yozgat merkez yapacağız
dedi.
Alım süreci ile ilgili olarak da
bilgi veren Başer, Yozgat Toprak
Mahsulleri şu an yer tespitinde
bulundu, en geç 2-3 gün içinde
fiziki altyapıyı kurarak alımlara
başlıyoruz” dedi

EĞITIMLER
DEVAM EDiYOR
Yozgat’ta Aile Okulu Eğitici Eğitimi öğretmenlerle devam
ediyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Okulda
öğrenilen ve edinilen bilgi, beceri ve davranışların hem aile
içinde hem de sosyal yaşam içerisinde sürdürülebilir olması,
okul ortamında ve evde yapılanların tutarlı olmasına ve
eşgüdüm sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle çocuklarımızın
eğitiminde önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin eğitimi
son derece önem kazanmıştır. Ailenin ve devamında
toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi
ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine
rehberlik edilmesi vb. hedeflerle Bakanlığımız tarafından Aile
Okulu Projesi başlatılmıştır” şeklinde konuştu.
Yazıcı, proje kapsamında Yozgat’tan 7 öğretmenin İl Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim aldığını, velilere yönelik
eğitimlerin devam ettiğini aynı zamanda öğretmenler için de
eğitici eğitimlerin başladığını dile getirdi.
Eğitici eğitmenliği kursunu tamamlayan öğretmenlerin ise
okullarında veli eğitimlerine başlanacağını kaydetti.

ZAYİ
Özdemireller İnşaat Gıda Hayvancılık Otomotiv Tarım
Akaryakıt Ürünleri Sanayi Limited Şirketine ait 15299WE20050730
seri numaralı yazar kasamın ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.
ZAYİ
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümünden almış olduğum öğrenci kimlik
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Melike KESEK
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KOMŞUDAN

BiR HABER

BU ŞENLiK HiÇ

BiTMEYECEK
Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven
Bozdemir, bu yıl 23’üncü kez düzenledikleri
Uluslararası Bahadın Kültür Şenliklerini
büyük bir coşku ile tamamladıklarını
belirterek, emeği geçen herkese teşekkür
etti. Şenliklerin, birlik ve beraberlik havasında
geçtiğini anlatan Bozdemir, “Bu yıl 23.sünü
gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Bahadın
Kültür Şenliklerimizi büyük bir coşkuyla
kutladık” dedi.
BERABERLİĞİN SEMBOLÜ
Başkan Bozdemir, Bahadın’ın birlik ve
beraberliğin önemli bir sembolü olduğunu
belirterek, “Bahadın bir aşksa, Bahadın bir
sevdaysa, Bahadın bir umutsa, Bahadın
birlik ve beraberlik içinde ise bunun sebebi
sizlersiniz Sevgili dostlarım. Sen, ben
olma zamanı değil, biz olmanın zamanıdır
şimdi. Bizler hep birlikte haykıracağız o
güzel günlere hakkı, hukuku ve adaleti, tabi
aynı zamanda da beraber söyleyeceğiz
türkülerimizi, şarkılarımızı, ağıtlarımızı,
beraber çekeceğiz halaylarımızı el ele,
kol kola. Bu topraklar bizim, bu topraklar
hepimizin yüz yıllarca bir arada kardeşçe
yaşamış birlik ve beraberliğin sembolüdür
Bahadın” şeklinde konuştu.
SÖYLEYECEK ÇOK SÖZÜMÜZ VAR
Bahadın’da şenliklerin devam edeceğini
anlatan Bozdemir, açıklamasının devamında,
“Bozkırın ortasında açan bir güldür Bahadın.
Kültürüyle, inancıyla, sevgisiyle, doğasıyla
bu coğrafyada bir deryadır Bahadın. Birlikte
söyleyeceğimiz çok sözümüz var. El ele,
omuz omuza yürüyeceğimiz çok yolumuz
var. Bu yol dünyanın neresinde olursanız olun
hepimizi Bahadın’da buluşturan yoldur. Bu
yol, ‘İncinsen de incitme’ diyen Hacı Bektaş-i

Velinin yoludur. Bu yol, ‘Yaradılanı sev,
Yaradan’dan ötürü" diyen Yunus'un yoludur.
Bu yol, Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde
durabilene diyen Pir Sultanın yoludur. Bu
yol, Beni hor görme gardaşım, sen altınsın
da ben tunç muyum? diyen Aşık Veysel'in
yoludur. Bu yol medeniyet yoludur, Bu yol
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur.
Umudumuz var, gençlerimiz var. Bahadın'dan
tüm gençlerimize seslenmek istiyorum.
Bizlerden sonra Bahadın’ı daima ileriye ve
güzel günlere taşıyacak olan sizlersiniz. Bir
abiniz, bir kardeşiniz olarak umudum var
demiştim. Benim de umudum sizlersiniz
sevgili gençler. Yaşlısıyla, genciyle Bahadın
hepimizin, elbette yaşadığımız bu sıkıntılı
süreçte birçok sorunla karşı karşıya kaldık.
Dünyayı sarsan pandemi, ekonomik sıkıntılar,
sağlık ve eğitim sorunları tüm Türkiye'yi
etkilediği gibi Bahadın’ımızı da etkiledi. Ve
pandemiden dolayı iki yıldır şenliklerimizi
yapamadık, ama ne mutlu ki bizlere tüm
bu zorluklara rağmen destek olan Bahadın
halkının gücü var. Elbette dertlerimiz,
sıkıntılarımız olacak bunların da üstesinden
hep birlikte geleceğiz. Üreten de biz olacağız
paylaşan da biz olacağız. 23’üncüsünü
düzenlemenin gururunu yaşadığımız
Uluslararası Bahadın Kültür Şenliklerimizde
bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza,
şenliğimizde gece gündüz demeden emek
veren gençlerimize, derneğimize, belediye
personelimize ve emeği geçen herkese
teşekkür ederim. Buradan bozkırın ortasından
tüm Dünyaya seslenmek istiyorum. Bahadın
bir sevdadır. Bahadın bir aşktır. Bahadın bir
umuttur” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

DEVLET BAHÇELI KAYSERI

MITINGINE GELIYOR
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli
Kayseri'de mitinge geliyor. MHP Kayseri
teşkilatı miting çalışmalarına başladı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kayseri
mitingine geleceğini sosyal medya hesabında
duyurdu.
Ersoy’un açılaması şöyle:
“Sayın Genel Başkanımızın katılımlarıyla
18 Eylül 2022 tarihinde Sevdamız Kayseri’de

yapılacak olan ‘2023’e Doğru:Aday Belli,Karar
Net’ temalı mitingimiz ile ilgili çalışmalarımızı
başlattık.
Allah’ın izniyle geçmişte nasıl ki Türkiye’yi
Kayseri’den salladık, yaptık yine yapacağız.”
Ersoy sosyal medya hesabında Bahçeli'nin
Kayseri mitingi için çalışma başlatan MHP
Kayseri İl Başkanlığı'nın konuyla ilgili
düzenlediği toplantıdan fotoğrafları da
paylaştı.

Muharrem iftarına katıldı...

"Gün birlik günüdür"
Mah-ı Matem programında konuşan Sivas
Valisi Dr. Yılmaz Şimşek gün birlik günüdür
dedi. Sivas'ta Muharrem ayı dolayısıyla
Cem Vakfı Sivas Şubesi tarafından Mah-ı
Matem oruç açma programı düzenlendi.
Programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek,
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cem
Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, il
protokolü ve vatandaşlar katıldı. Program
Mersiye dinletisiyle başladı. Saygı duruşu
ve istiklal marşının okunmasının ardından
konuşmalara geçildi. Programda konuşan
Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, günün birlik
ve ikilikten kurtulma günü oldunu belirterek,
"Halk arasında paylaşmanın simgesi haline
gelen Aşure günü de aynı kazanda farklılıkları
zenginleştiren, ayrışmayı değil, birlik ve

beraberliği perçinleyen önemli bir gündür.
Renkleri, dinleri, kökenleri, cinsiyetleri ne
olursa olsun, insanlık ailesinin bir bütün olduğu
unutulmamalıdır. Birliğimizin, beraberliğimizin
ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı
bugünlerde gözlerimizin daima barışa,
doğruluğa, kardeşliğe bakması, yüreğimizin
sevgi, saygı ve hoşgörü ile atması oldukça
mühimdir. Çünkü gün birlik günüdür, gün
ikilikten kurtulma, dayanışma ve paylaşmayı
yayma günüdür. Gün; tıpkı aşurede olduğu
gibi bir araya gelen farklı nimetlerin aynı
ortak tada katkı sağlaması gibi millet olarak
farklılıklarımızla birlikte var olma günümüzdür.
Bu duygu ve düşüncelerle, oruçlarımızın
hayırlara vesile olmasını ve Hak katında
kabulünü temenni ediyorum" dedi.

AHI EVRAN KÜLLIYESI'NDE BIN KIŞILIK AŞURE DAĞITILDI
Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde
vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Yaklaşık 1000 kişilik aşure,
kazanlarla külliye meydanına
getirildi.
Burada dua okunmasının
ardından Vali Hüdayar Mete
Buhara, Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Vatan Karakaya, Kırşehir Belediye
Başkanı Yardımcısı Nuri Araz
ve diğer protokol üyeleri aşure
dağıttı.
Vali Buhara, burada yaptığı
açıklamada, bugün Muharrem
ayının 10. günü olduğunu
belirterek, birlik ve beraberlik
içerisinde aşure geleneğinin
Kırşehir'de devam ettirildiğini
söyledi.
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