Bu bahçede yalnızca sebze değil ‘vefa’ da yetişiyor

MURAT BULUT
TÜMGENERAL OLDU

SARAYKENT’İN VEFA BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ın imzasıyla,
Jandarma Genel
Komutanlığı’na mensup
bazı general ve
albayların emekliliğe
sevki, bir üst rütbeye
terfileri ve yeni
göreve atanmalarına

Yozgat’ın
Saraykent İlçesi’nde
Saraykent
Kaymakamlığı
tarafından oluşturulan
‘vefa’ bahçesinde
yetiştirilen ürünler
aşevinde yemeğe
dönüşerek,
ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılıyor. 2'DE
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ilişkin kararlar Resmi
Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu karara göre
Yozgatlı hemşehrimiz
Tuğgeneral
Murat Bulut da
Tümgeneralliğe terfi
ettirilerek Adana Bölge
komutanlığına atandı.
>>> 2. Sayfada

www.yozgatcamlik.com

YOZGATLILIĞIMIZLA

iFTiHAR ETTiK
Programda önemli açıklamalar yapan Bakan Bozdağ,
“Akdağmadeni'nin bir evladı olarak her yerde onur ve gurur
duyduğumu ifade ettim. Yozgat'ın bir evladı olarak her
yerde Yozgatlılığımızla daima iftihar ettik” dedi.

“6 AYDA ÇÖZECEĞİZ”
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat mitinginde yaptığı konuşmada, “Ekonomik
krizi 6 ayda çözeceğiz. Sosyal yardım ve destekleri ihtiyaç sahibi herkese ulaştıracağız” dedi.

SEÇİMİ MİLYONLAR KAZANACAK

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

“Bu seçimi; en güzel yılları umutsuzlukla,
kaygıyla geçen gençler, günde tek öğünle
karnını doyurmaya çalışan öğrenciler
kazanacak. Konserleri yasaklanan sanatçılar
kazanacak. Bu seçimi; düşüncesi, kimliği, inancı,
kıyafeti, yaşam tarzı nedeniyle hor görülenler
kazanacak. 28 Şubatçıların 1000 yıllık iktidar
hevesini alaşağı eden arkadaşlarım, dostlarım
kazanacak. Otoriter ittifakın görmezden geldiği
milyonlar kazanacak.”

“Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Bu iktidarı tereyağından kıl çeker gibi
değiştireceğiz ve yarınları birlikte kuracağız.
Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe
zorbalığın hüküm sürdüğü bir döneme artık
geçit vermeyeceğiz.
Türkiye’yi asla öfkeye, nefrete, şiddete
teslim etmeyeceğiz. Seçimden sonra hır
güre asla müsaade etmeyeceğiz. İstikrarı
güçlendireceğiz.” >>> 4'TE

8 KONAK
HiZMETE
AÇILACAK

HAYIRLI OLSUN

NE ÖĞRENDİKSE SİZDEN ÖĞRENDİK

Akdağmadeni’nde hepsi insana hizmet
eden, insanın bugünü ve geleceği daha
iyi olsun diye hizmete sunulan kıymetli
mekanları ilçeye kazandırdıklarını anlatan
Bozdağ, Kredi Yurtlar Kurumu’nun ikinci
erkek öğrenci yurdunu, jandarma karakol
komutanlığı binasını, Kazım Karabekir Fen
Lisesi eğitim binasını, İlçe Sağlık Müdürlüğü,
Aile Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile ve
Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü hizmet
binalarının toplu açılışını yaptıklarını belirtti.

Akdağmadeni'nin bir evladı olarak her
yerde onur ve gurur duyduğunu anlatan
Bozdağ, şunları söyledi; “Yozgat'ın bir evladı
olarak her yerde Yozgatlılığımızla daima
iftihar ettik. Çünkü bizim sahip olduğumuz
kültürün, ahlakın, anlayışın ve her tür iyi ve
güzel özelliklerin kaynağı, Akdağmadeni’nde,
Yozgat'ta öğretmenlerimiz, komşularımız,
büyüklerimiz, esnafımız ve sizlersiniz. Ne
öğrendikse sizlerden öğrendik" ifadelerini
kullandı. >>> 3. Sayfada

Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer:

Yozgat Belediyesi
tarafından bu yıl 8 mahalle
konağı vatandaşın hizmetine
sunulması planlanıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, 4 ayrı mahallede konak
çalışmalarının devam ettiğini
ve tamamlama aşamasında
olduklarını söyledi.
>>> 6'DA

“ÇÖZÜM ARIYORUZ”
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ın saha
problemine çözüm aradıklarını söyledi. Başer, tek sahanın
yetersizliğine dikkat çekti. Spor da

Beytullah Kayışdağ bronz madalya kazandı

GURUR DUYDUK
İslami Dayanışma
Oyunları 97
kilogramda mindere
çıkan Yozgatlı
hemşehrimiz milli
sporcu Beytullah
Kayışdağ, Tacikistanlı
rakibi Safarov
Mirzoamin’i (80) yenerek bronz
madalyanın sahibi
oldu.
>>> 7'DE

SORGUN’DA SİLAHLAR KONUŞTU

SORGUN SORFEST İLE COŞTU
Sorgun Belediyesi tarafından
düzenlenen Sorgun Yaz Festivali (SorFest)
halk konserleri Sorgunluların yoğun
katılımı ile gerçekleşti. >>> 7'DE

2'DE

Yozgat’ın Sorgun
İlçesi’nde meydana
gelen olay kayınpeder
ile eski damat arasında
gerçekleşti. Çıkan
tartışmanın kavgaya
dönüştüğü olayda 2 kişi
hayatını kaybederken,
2 kişi de yaralandı.

GENÇLERE VEFA
AK Parti Gençlik
Kolları Başkanı
Yaşar Taşdemir,
geçmiş dönem
gençlik kolları
başkanlarını ziyaret
etti. >> 3'TE
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Dünyada En Pahalı Yatak Nedir Biliyor musunuz?
“İnsan için hayat okumaya değer bir kitaptır:
“Hayatım roman” diyoruz
ya! Hayat ibret alınacak
bir film sahnesidir. Bu filmi iyi izlenenler hayattan
gerekli dersi çıkarırlar.
Bu filmi iyi izlemeyen ve
hayat kitabını okuyamayalar ise beyhude yaşar
ve son nokta da:”Eyvah
ben uykudaymışım der!”
uykudan uyanamadan
da hayat kitabının sayfalarını kapatır. Hayat
ne para, ne mal-mülk
ne de şan şöhrettir! Hayat ders
alınması gereken bir kitaptır:
Bunun adı da Hayat Kitabıdır. Bu
konuda:
(Okumaya değer ders alınacak bir yazı olarak gördüğüm
için bu anıyı okuyucularımla
paylaşıyorum):
“İş dünyasında başarının

zirvesine ulaştım.
Diğer insanların
gözünde, benim
hayatım tam bir
başarı örneğiydi...
Ancak, çalışmanın
yanında mutluluğu
çok az yaşadım.
Sonuç olarak,
zenginlik ve varlık
hayatın alıştığım bir
yönü oldu.
Şu anda bir hasta yatağında tüm
hayatımı gözden
geçirirken, kıvanç
duyduğum tüm zenginlik ve
tanınmanın ölümün karşısında
solduğunu ve anlamsızlaştığını
anlıyorum.
Karanlıkta bana hayat desteği
veren cihazların yeşil ışıklarına
bakarken onların çalışma uğultularını dinliyorum. Ölümün nefesinin giderek yaklaştığını hissedi-

AHMET
SARGIN

yorum…
Şimdi şunu biliyorum; hayatımız için yeteri kadar varlık elde
ettiğimiz zaman, zenginlikle ilgisi
olmayan konuların peşinden gitmemiz gerekirmiş; daha önemli
olan şeylerin: Belki dostluklar,
belki sanat, belki de gençlik yıllarında kurduğumuz hayaller…
Sürekli olarak zenginliğin peşinde koşmak insanı benim gibi
eğri büğrü hale getiriyor. Allah
hepimize zenginliğin oluşturduğu
illüzyonu değil, herkesin kalbindeki sevgiyi hissedebilmemiz için
duygular verdi.
Kazandığım zenginliği ve varlığı birlikte götüremiyorum.
Birlikte götürebildiğim tek şey
sevginin oluşturduğu hatıralarım.
Sizinle birlikte olan, size güç
veren ve size yola devam etmeniz için ışık veren gerçek zenginlik işte bu sevgi dolu hatıralar.

Sevgi binlerce kilometre gidebilir. Hayatın sonu yok. Gitmek
istediğiniz yere gidin. Ulaşmak
istediğiniz yüksekliğe ulaşın.
Hepsi sizin kalbinizde ve ellerinizde.
Dünyada en pahallı yatak
nedir biliyor musunuz? – “Hasta
yatağı” …
Sizin için arabayı sürmesi için
bir kişiyi kiralayabilirsiniz. Sizin
için para kazanması için bir kişiyi
isdihdam edebilirsiniz. Ancak
hastalığınızı sizin için taşıyacak
kimseyi bulamazsınız.
Kaybedilen materyaller bulunabilir. Ancak kaybolduğu zaman asla bulamayacağınız birşey
var – “Hayat!..”.
Bir insan ameliyathaneye
girdiğinde, o ana kadar okumayı
bitirmiş olması gereken bir kitabın olduğunu farkediyor – “Sağlıklı Hayat Kitabı”.
Şu anda nasıl bir hayat sah-

nesinde olduğumuzla, zaman
içinde, perdeler aşağıya inince
yüzleşiyoruz. Ailenizin, eşinizin
ve dostlarınızın sevgilerine değer
verin.( Onların kıymetini bilin...)
“Kendinize iyi bakın. Diğer insanlara şevkat gösterin!...”
..............
(Alıntıdır : Bu mektup Apple
kurucusu olan Steve Jobs’un son
sözleridir. Onun ölüm döşeğinde yazdığı mektubu) Prof. Dr.
Hamdi Temel Hocama şükranlarımla...
................
“Bilin ki, dünya hayatı ancak
bir oyun, ‘(eğlence türünden)
tutkulu bir oyalama’, bir süs,
kendi aranızda bir övünme, mal
ve çocuklarda bir ‘çoğalma-tutkusudur.... Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir
şey değildir” (Hadid Süresi Ayet:
20).İbret alıp hayattan ders alabilenlere müjdeler olsun!...

Bu bahçede yalnızca sebze değil ‘vefa’ da yetişiyor

SARAYKENT’İN VEFA BAHÇESİ
Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde
Saraykent Kaymakamlığı tarafından
oluşturulan ‘vefa’ bahçesinde
yetiştirilen ürünler aşevinde yemeğe
dönüşerek, ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılıyor. Saraykent Kaymakamlığı
tarafından başlatılan aşevi projesine
sebze ve meyve temini sağlamak
amacı ile Kaymakam Ali Açıkgöz
tarafından ‘vefa’ bahçesi kuruldu.
İlçede yaşayan yaşlı, engelli, ihtiyaç
sahibi 180 vatandaşa hazırlanan
yemeklerde ‘vefa’ bahçesinin organik
ürünleri kullanılıyor.
180 KİŞİYE SICAK YEMEK
İlçede kaymakamlık tarafından
devam ettirilen sıcak yemek projesi
kapsamında hazırlanan yemekler
180 vatandaşın evlerine ulaştırılıyor.
Yemeklerin kalitesinin ve besin
değerinin yükselmesi için büyük
titizlik gösterilirken, bu kapsamda
Kaymakam Açıkgöz tarafından
organik ürünlerin yetiştirildiği bir
bahçe kuruldu.
HER ŞEYİN EN İYİSİ
Aşevi için kurulan bu bahçeye
“Vefa Bahçesi” adını verdiklerini
ifade eden Açıkgöz, “Devletimiz
yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi

vatandaşımızın daima yanında. Her
türlü ihtiyaçlarının karşılanması
için tüm imkanları bizlere sağlıyor.
Aşevimizden faydalanan 180
vatandaşımızın yaş ortalaması
74 buçuk. Faydalanan en yaşlı
vatandaşımız ise 106 yaşında. Biz yaş
ortalaması 74 olan veya 106 yaşında
olan vatandaşımızın her şeyin en
iyisini yemesini arzu ediyoruz”

şeklinde konuştu.
GELENEKSEL YÖNTEMLER
Bahçedeki ürünlerin geleneksel
yöntemlerle yetiştirildiğini anlatan
Açıkgöz, “Bugün marketten aldığımız
bir domatesle bir salatalıkla
bahçemizde yetişen bir ürün arasında
lezzet konusunda dahi büyük fark
olduğunu görüyoruz. Kalite açısından
ve sağlığa faydası bakımından da

biz bu farkın olduğunu düşünüyoruz.
İşte bu yüzden tamamen organik
ve geleneksel yöntemlerle ürün
yetiştirilen, yaklaşık bin metrekarelik
bir bahçe kurduk. Bahçemizde 6
çeşit biber, 4 çeşit domates, 2 çeşit
salatalık, 2 çeşit patlıcan, 2 çeşit
kabak, kavun, karpuz ve salatalarda
kullanılan sebze çeşitlerini
yetiştiriyoruz” diye konuştu.
VEFA BAHÇESİ
Bahçeye ‘vefa bahçesi’ ismini
verdiklerini anlatan Açıkgöz,
açıklamasının devamında, “Bu
bahçeye “Vefa Bahçesi” ismini
verdik. Allah’a şükürler olsun son iki
haftadır, yemeklerde kullandığımız
birçok ürünü, bu bahçeden temin
ediyoruz. Ürün verimliliğimiz,
oldukça yüksek. Saraykent’in toprağı
da insanı gibi cömert. Yine birçok
vatandaşımız, bahçesinde yetiştirdiği
ürünlerin ihtiyaçlarından fazla
olan kısmını, aşevimize getirerek
yemeklerde kullanılmak üzere
bağışlıyorlar. Saraykent her konuda
olduğu gibi insanının cömertliği
konusunda da bambaşka bir yer”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

SORGUN’DA SİLAHLAR KONUŞTU
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde
meydana gelen olay kayınpeder ile
eski damat arasında gerçekleşti.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü
olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2
kişi de yaralandı.
Kayınpeder Kadir Günaydın
ile eski damadı Oğuz Arslan
arasında tartışma çıktı. Kayınpeder
Günaydın, eski damadı hakkında
polis merkezine şikâyette bulundu.
Günaydın ve Arslan, Agahefendi
Mahallesi’nde karşılaştı. Günaydın,
yanında bulunan av tüfeği ile Arslan’ı
yaraladı. Arslan ise, aracında
bulunan tüfekle eski kayınpederi ve
kayınvalidesini yaraladı.
Olay yerine gelen Arslan'ın
kardeşi yanında bulunan bıçakla
ağabeyinin eski kayınbabası Kadir
Günaydın'ı bıçakladı. Babası ve
annesinin yaralandığını gören F.G
ise Arslan’ın kardeşini elinden
bıçaklayarak yaraladı.
Olay yerine polis ve sağlık
ekiplerinin gelmesi ile yaralılar
Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kadir Günaydın ve eski damadı Oğuz
Arslan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

MURAT BULUT

TÜMGENERAL OLDU
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ın
imzasıyla,
Jandarma Genel
Komutanlığı’na
mensup bazı
general ve
albayların
emekliliğe sevki, bir üst
rütbeye terfileri ve yeni göreve
atanmalarına ilişkin kararlar Resmi
Gazete'de yayımlandı. Söz konusu
karara göre Yozgatlı hemşehrimiz
Tuğgeneral Murat Bulut da
Tümgeneralliğe terfi ettirilerek
Adana Bölge komutanlığına atandı.
TÜMGENERAL OLDU
Yozgat’ın askeri alanda ülkesine
kazandırdığı önemli isimlerden
bir tanesi olan Murat Bulut,
memleketine, insanına olan sevgisi
kadar görevindeki başarısı ile de
adından söz ettiriyor.
Aslen Yozgat’ın Çayıralan
ilçesinden olan ve ilçe jandarma
komutanlığı ile başlayan meslek
hayatında terörle mücadelede
başta olmak üzere önemli
hizmetlerde bulunan Bulut
Jandarma Genel Komutanlığı
kararnamesi ile Tümgeneralliğe
terfi etti.
Yozgat’ın yetiştirdiği kahraman
vatan evlatlarından olan Murat
Bulut, bundan önceki görevlerinde
ülkemizin Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde görev yaptığı
birimlerde terörle mücadelenin
başarılı isimlerinden bir tanesi
oldu. Eda DEMİREL
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YOZGATLILIĞIMIZLA

iFTiHAR ETTiK
Programda önemli açıklamalar yapan Bakan Bozdağ,
“Akdağmadeni'nin bir evladı olarak her yerde onur ve gurur
duyduğumu ifade ettim. Yozgat'ın bir evladı olarak her
yerde Yozgatlılığımızla daima iftihar ettik” dedi.
Akdağmadeni’nde hepsi insana hizmet
eden, insanın bugünü ve geleceği daha iyi olsun
diye hizmete sunulan kıymetli mekanları ilçeye
kazandırdıklarını anlatan Bozdağ, Kredi Yurtlar
Kurumu’nun ikinci erkek öğrenci yurdunu, jandarma
karakol komutanlığı binasını, Kazım Karabekir Fen
Lisesi eğitim binasını, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile
Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile ve Sosyal Hizmetler
İlçe Müdürlüğü hizmet binalarının toplu açılışını
yaptıklarını belirtti.
HAYIRLI OLSUN
Bu eserlerin her birinin ilçeye hayırlı, uğurlu
olmasını dileyen Bozdağ, “Buralardan istifade etmek
isteyen her bir vatandaşımızın beklentilerine en üst
düzeyde cevap vereceklerine yürekten inanıyorum”
dedi.
NE ÖĞRENDİKSE SİZDEN ÖĞRENDİK
Akdağmadeni'nin bir evladı olarak her yerde
onur ve gurur duyduğunu anlatan Bozdağ, şunları
söyledi; “Yozgat'ın bir evladı olarak her yerde
Yozgatlılığımızla daima iftihar ettik. Çünkü bizim
sahip olduğumuz kültürün, ahlakın, anlayışın
ve her tür iyi ve güzel özelliklerin kaynağı,
Akdağmadeni’nde, Yozgat'ta öğretmenlerimiz,
komşularımız, büyüklerimiz, esnafımız ve sizlersiniz.
Ne öğrendikse sizlerden öğrendik. Neye sahip
olduksa sizlerin ve Yozgatlı hemşehrilerimizin
duaları ve destekleri sayesinde sahip olduk. Sayın
Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle de
ülkemize, milletimize farklı görevlerle, şerefle
hizmet etme, imkan ve fırsatı bulduk. Bu vesileyle
öncelikle bize, Akdağlılara, Yozgatlılara, aziz Türk
milletine ve büyük ülkemize hizmet etme imkan ve
fırsatı veren yüce Rabbime sonsuz şükrediyorum.
Akdağmadeni’li, Yozgatlı hemşehrilerime bugüne
kadar bize verdikleri dua ve destekten dolayı da
ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim size
hizmet borcumuz var, minnet borcumuz var, şükran
borcumuz var Akdağmadeni’li kardeşlerime,
Yozgatlılara ve aziz Türk milletinin her bir evladına.
Çünkü bu imkanları siz bize sundunuz. Biz de
hamdolsun, geçen 20 yıl içerisinde gecemizi
gündüzümüze katarak Akdağlılara, Yozgatlılara
ve aziz Türk milletimize olan minnet ve şükran
borcumuzu ödemeye gayret ediyoruz. Eser üreterek,
ter dökerek, çalışarak, geceyi gündüze katarak, ‘Bir
günü, iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır’ sözüne
inanarak iki günümüzü birbirine eşit olmayacak
şekilde büyük bir koşuyla ülkemize ve milletimize
minnet ve şükran borçlarımızı eser üreterek, proje
üreterek insanımızın bugününü ve geleceğini
daha aydınlık kılma, gayret ve çabasıyla geçirdik,
geçirmeye devam ediyoruz.”
Bozdağ’ın açıklamalarından satır başları şöyle;
BORCUMUZU ÖDEMENİN
TEK YOLU ÇALIŞMAK
Bizim milletimize borcumuzu ödemenin tek yolu
çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Teşekkürün tek yolu
geceyi gündüze katarak eser üretmektir. Bugünü
dünden, yarını da bugünden daha iyi kılacak işlerin
içinde olmak ve bu işleri bir bir hitama indirmektir.
Bugüne kadar hamdolsun hem Akdağmadeni’mizde
hem de Yozgat'ımızda biz borçlarımızı bu anlamda
ödeme gayreti içerisinde olduk. Türkiye'nin iktidarına
siz bizi 2002’de layık gördüğünüzde Türkiye'nin
dört bir yanı adeta stop etmişti. Yollarda araçlar yok.
Trafik neredeyse durmuş vaziyette. Çünkü büyük
sıkıntı var. Biz ülkeyi devralırken 3 yıl bizden bir
şey istemeyin dedik. Çünkü hakikaten büyük bir
enkaz devralmıştık. Ancak 3 yıl içerisinde bu enkazı

kaldırıp ülkemiz iyi hizmet etme fırsatı bulurduk.
Milletimizi aldatmadan gücümüzü, imkanımızı,
potansiyelimizi görerek ve milletimizden de mühlet
isteyerek yola çıktık. Siz bize inandınız, dua ettiniz,
destek oldunuz, oy verdiniz ve iktidara taşıdınız.
Türkiye'nin kısa sürede dört bir yanının şantiyeye
döndüğünü hep beraber gördük. Bölünmüş yollar
dedik, ülkemizin dört bir yanını eş zamanlı yeniden
yol ağlarıyla birbirine bağladık. Yozgat'ımızı doğudan
batıya, güneyden kuzeye, Sivas, Kırıkkale, Çorum
ve Kayseri'den bölünmüş yollarla adeta yeniden
birbirine bağladık. Sadece Yozgat'ı değil, bütün
Türkiye'yi birbirine bağladık. Her ile üniversite dedik,
üniversite şehri olacak kentlerimiz dedik, bütün
iller bilim yarışında yarışma imkanı bulacak, herkes
evladını isterse kendi ilinde okutabilecek dedik ve
81 ile üniversite kurduk, 76 olan üniversite sayımızı
208’e çıkardık, birini de Yozgat'a kurduk. Yozgat
Bozok Üniversitesi hayırlı olsun, uğurlu olsun. 3 bin
500 civarında öğrencisi vardı, şimdi 23 bin civarında,
bir profesörü vardı, şimdi akademik kadrosu bin
civarında, 200 yüz civarında çalışanı vardı, şimdi
3 bin 600 civarında insan orada ekmek yiyor ve
Yozgat'ımız eğitim ve kültür noktasında büyük
bir rekabetin içinde yer aldı. Akdağmadeni’mize,
Sayın Bakanımız Lütfüllah Kayalar'ın kazandırdığı
Meslek Yüksek Okulu var, buradan ona da
şükranlarımı sunuyorum, Akdağ’ımıza, Yozgat'ımıza
yaptıkları için biz de onun takipçisi olarak Sağlık
Yüksekokulu’nu Akdağmadeni’mize kazandırdık
ve burada yüksek öğrenim öğrenci yurdu bir tane
Kredi Yurtlar Kurumundan yaptırdık, şimdi bugün
ikincisini devralınan bir yurdu Kredi Yurtlar Kurumu
standardına getirdik, ikincisini bugün inşallah birlikte
açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.
“SAĞLIKTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM YAPTIK”
Sağlıkta büyük dönüşüm yaptık, şehir
hastaneleriyle ülkemizi tanıştırdık. Esnafımız,
çiftçimiz pek çok insanımız sağlıkta mağdur,
hastanede rehin, cenazesini dahi alamaz halde iken
Türkiye bugün Sağlık sistemi bakımından dünyanın
en iyilerinden biri haline geldi. Bir reformu hayata
geçirdik. ‘Şehir hastanelerine ne gerek var?’ diyenler,
‘Bu kadar büyük hastaneler, israf’ diyenler pandemi
sürecinde bu hastanelerin milletimizin ihtiyacını nasıl
karşıladığını gözüyle gördüler, bir kısmı pişman oldu
sözünden ama bir kısmı inadından hala dönmedi.
“TOPLU KONUTU
VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK”
İşçi, Bağkur’lu, büyük sıkıntı içindeydi. Memur
gider bütün ilacını, tedavisini para ödemeden
yapar, Bağkur'lu cebinden öder, sonra parasını
alır, işçi eczaneden ilaç alma hakkı yoktur. Bütün
bunları devletin memurunu, işçisini, Bağ-Kurlu'sunu,
çiftçisini eşit hale getirdik. Sağlıkta büyük reform
yaptık. Türkiye'nin ilk şehir hastanesini Yozgat'ımıza
kazandırdık. Akdağmadeni’miz, Sorgun'umuz,
Çekerek’imiz, Sarıkaya'mız, Boğazlıyan'ımız,
Çandır'ımız, Kadışehiri’miz, Saraykent’imiz,
Aydıncık’ımız, Çayıralan’ımıza yeni devlet hastaneleri
kazandırdık. Yerköy Devlet Hastanesi’nin inşaatı da
inşallah bu sene içerisinde bitiriyor. Sağlıkta, sadece
Yozgat merkezde değil, bütün ilçelerde büyük bir
değişimi yaptık. Şimdi Akdağmadeni’mize açtığımız
aile toplum sağlığı merkezleri yanına bugün açılışını
yapmadığımız ama daha önce biten bir başka eserin
resmi açılışını yapıyoruz. Akdağmadeni Aile Sağlığı
Toplum Merkezi'ni 112 Acil’i hizmete alıyoruz.
Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Tabii toplu konutlarla
Türkiye'yi dolandık, Akdağ'a, Yozgat'a toplamda

Yozgat genelinde 10 bin civarında yaklaşık toplu
konutu vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bazen
diyorum şimdi size de soruyorum, eğer Akdağ’a
TOKİ'nin bu konutları, Yozgat’ın ilçelerine TOKİ'nin
konutları, Türkiye'ye kazandırdığımız TOKİ vasıtasıyla
bir milyon konut, sabit faiz, uzun dönemli kredilerle
kira öder gibi ev sahibi olma imkanını hayata
geçirmemiş olsaydık, bugün kira fiyatları, konut
fiyatları nasıl olurdu? Herkes elini vicdanına koymalı
ve bunu vicdan terazisinde tartmalıdır. İnşallah yeni
bir konut hamlesini daha Sayın Cumhurbaşkanımız
hayata geçirecek ve bunu da yakında açıklayacaktır.
Biz, milletimizi ev sahibi yapmak, eğitim imkanlarını
çoğaltmak, her alanda rahatını ve konforunu arttırmak
için gayretlerimizi aralıksız sürdürdük. Türkiye'nin
çok az yerinde doğal gaz vardı, illerimizde Ankara,
İstanbul birkaç il daha. Ama şu anda Türkiye'mizin
81 ilinde doğal gaz var. Yozgat'ımızda doğal gaz var.
Büyük ilçelerimizin tamamında doğal gazımız var,
olmayan ilçelerimize de şimdi mobil usulde doğal
gaz ulaştırıyor ve Yozgat'ın bütün ilçelerini doğal
gaz gibi büyük bir medeniyet nimetiyle buluşturduk,
buluşturuyoruz. Hayırlı olsun Yozgat'ımıza da her bir
ilçemize de her bir insanımıza da.
“FEN LİSELERİYLE
İLÇELERİMİZİ DONATTIK”
Eğitimde Bozok Üniversitesi'ni kattık
Yozgat'ımıza. Ama ortaöğretimde de ciddi
adımlar attık. Yozgat'ın çok az sayıda ortaöğretim
pansiyonu vardı. Şu anda biz 31 ortaöğretim
pansiyonu yaptık. Akdağmadeni dahil Yozgat'ın
her ilçesinde pansiyonlarımız var. Köyde oturan
vatandaşlarımız, bütün kız ve erkek çocuklarını
yurtlarda barındırmak istese hepsini alacak bir
kapasitemiz var. Fen liseleriyle ilçelerimizi donattık,
Yozgat'ımıza iki Yerköy’ümüze, Sorgun’umuza,
Çekerek’imize Akdağmadeni’mize fen liselerini
kazandırdık, proje okul sayılarını arttırarak Yozgat'ın
eğitimdeki standardını da yükseltmiş olduk. İşte
bugün bu okullardan birisi olan Akdağmadeni
Kazım Karabekir Fen Lise’mizin eğitim binasını da
hizmete almış oluyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin,
Akdağmadenimize ve bütün hemşehrilerimize.
Tabii sosyal güvenlikte de çok ciddi adımlar attık.
Akdağ’da SSK'da işi var, Bağkur'da işi var, nerede
işi var, Yozgat'a giderdi. Ama biz ne yaptık? Olmaz
böyle dedik. Hizmeti vatandaşın ayağına getirdik.
Şimdi SGK Şube Müdürlüğümüz var. Akdağ'dan
hiçbir kardeşim sosyal güvenlik hizmetleri için
Yozgat'a gitmiyor, gitme ihtiyacı duymuyor. Bu da
büyük bir hizmet, hayırlı olsun. Şimdi, Aile Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğümüzün de bir birimini
Akdağmadeni’mize açtık, şimdi hizmet binasını
hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz ve bu konuda
da Yozgat'a gitme gelme sıkıntısından kurtulacak,
işini ayağında görme imkanı bulacaktır. Hayırlı
uğurlu olsun diliyorum. Jandarma bölük komutanlığını
şehrimizin dışına aldık.
Eser bitti, açılışını yapamadık. Bizim esasında
bugün yaptıklarımızın bitiş tarihine bakarsanız bu
yeni değil.
Çünkü o kadar çok eser kazandırıyoruz
ki Yozgat'a ve ilçelerine açılışlarını maalesef
vaktinde yapmaya fırsat bulamıyoruz. Şu anda bu
eserlerde inşallah jandarma bölük komutanlığımız
da Akdağmadeni’mize daha iyi bir yerde imkan
ve hizmet sunacaktır. Ayrıca jandarma bölük
komutanlığının olduğu yeri belediyemize vermek için
belediye başkanımızla beraber çalışıyoruz. Şimdi bir
sıkıntısı var, orayı geçtikten sonra da belediyemize

tahsis edeceğiz ve hatta Akdağmadeni Belediyesi
orayı hemşehrilerimizin hizmetine uygun bir biçimde
sunacaktır. Bunun da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. İlçe Emniyet binamızın da yakında ihalesi
yapılacak, Valimiz takip ediyor. İnşallah eylül ayı
içerisinde ihalesi yapılacak, daha rahat bir ortamda
hizmet imkanı bulacaktır. Ayrıca belediyeyle
birlikte çalışıyoruz. Bunu bütün Akdağmadeni’li
hemşerilerimizin bilmesini istedim. Nezih Başkanla
biz bir abi kardeş ilişkisi içerisinde o başkan, ben
yardımcı, bu mantık içerisinde çalışıyoruz. Bize
gelen her talebini yerine getirmek için gayretin
içerisindeyiz. İnşallah belediyemizin çalışmalarıyla
ilgili de Başkanımız bir toplu açılış merasimi
planladığını ifade ettiler, ona da vakit bulursam
katılacağımı söyledim. Şimdiden Başkanımıza da
yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ
olsun, var olsun.
Akdağ'ın termal suyu da var. Ama turizm bölgesi
kapsamında olmadığı için yatırımcılarla bu konuda
ciddi adımlar atma iş birliği yapma zorlukları
maalesef oluyordu. Onun için de Kültür ve Turizm
Bakanımızla görüştük, belediye başkanımız geldi,
Bakanımızı aradık, Bakanımız ‘Gelsin görüşelim
Başkan’ dedi. Başkanımız gittiler görüştüler ve
sonunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
Akdağmadeni, termal turizm bölgesi ilan edildi.
İnşallah bu ilandan sonra da eminim ki termal turizm
alanında yeni gelişmeler olacaktır. Bütün bunları
kısaca özetledim ki güzel şeyler yapıldı ülkede. Her
iş, her yatırım, her şey adım adım daha ileriye doğru
gitti. Bazen bakıyorum Akdağmadeni’nin okullarını
hep yeniden yapmışız. Hükümet Konağı hariç
neredeyse birkaç kamu binası çıktığınızda yeniden,
hastanesi yeniden. Yozgat'ın bütün ilçelerine
bakıyorum her şeyi adeta yeniden yapmışız, büyük
bir çabayla büyük bir gayretle. İnşallah 2022’nin sonu
hızlı trenin devreye girmesiyle veya 2023’ün başı,
2023’te Yozgat Havaalanı'mızın devreye girmesiyle
Yozgat'ı raydan ve havadan bütün Türkiye'ye ve
dünyaya bağlamış olacağız. Bunlar büyük adımlar,
büyük eserler. Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı ve Kayseri
yüksek hızlı tren hattının yapım ihalesi yapıldı,
temeli atıldı, Cumhurbaşkanımız açıkladı, 25 milyar
Türk lirası. Bizim Akdağmadeni, Yozgat, Sivas hattı
o zaman 7,5 milyardı, şu anda 25 milyarın çok çok
üzerinde TL'lik bir güncellediğinizde büyük bir
yatırım. Bir kalemde hesap edin 40 milyar TL'lik
bir yatırımı Yozgat sadece yüksek hızlı trenden
alıyor. Yozgat'ın devlete verdiği işçisi, memuru,
çiftçisi, esnafı toplam vergi bir milyar TL'nin
şu anki rakamlarda bile çok çok altında. Şehir
hastanemiz, biz 517 milyonla bitirmiştik, rakamları
güncellediğinizde burası da milyarlarca TL.
Havaalanımız hakeza öyle. İnşallah yeni dönemde de
Bahçecik Barajı’yla, Çekerek Barajı’yla, Cemil Çiçek
Barajı’yla, Yerköy'de İnandık Barajı’yla, Boğazlıyan'da
Oğulcuk Barajı’yla ve Sarıkaya'da Hasbek Barajı'yla
da Yozgat'ın dört bir yanında baraj olacak nitelikte
olan, her suyu baraja dönüştürmeyi başarmış olduk.
Şu anda Oğulcuk bitti, Cemil Çiçek bitti, Çekerek
Barajı bitti ve Bahçecik Barajı'yla, İnandık Barajı,
Hasbek Barajı devam ediyor. Allah'ın izniyle onları
da bitireceğiz. Başlayıp da bitirmediğiniz eser
yok. Bizim farkımız bu. Öbürleri temel atar, bitişini
görmez. Biz temel attık, bitişini de gördük, açılışını
da yaptık. Hamdolsun Türkiye'ye bu yüzden çok
şey kazandırdık. Allah'ın izniyle siz bizim elimizden
tuttuğunuz, duanızı ve desteğinizi bizden eksik
etmediğiniz sürece biz yolumuza devam edeceğiz.

GENÇLERE VEFA
AK Parti Gençlik Kolları
Başkanı Yaşar Taşdemir,
geçmiş dönem gençlik kolları
başkanlarını ziyaret etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan
Taşdemir, “Bir olduk yirmi
olduk. Bu davanın mayasında
evladını, eşini, çoluğunu,
çocuğunu evinde bırakıp,
adeta bir sefere gidercesine
yola çıkan yiğitlerin inancı var,
aşkı var, heyecanı var diyerek
çalışan Önceki Dönem Gençlik
Kolları İl Başkanlarımızı ziyaret
ettik. Genel Başkanımız ve
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın
selam ve muhabbetlerini
ilettik” ifadelerini kullandı.
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Birtakım Yazar Geçinenler
Odgurmuş: Ülkemizde bir dönem
çağdaş-çağdışı ve
ilerici-gerici tartışmaları olurdu. Bu
konuda neler söyleyebiliriz?
Ögdülmüş: Evet
maalesef devleti
idare etme alışkanlığı elde eden
bir takım insanlar
kendilerini Avrupai
ve ilerici sayarlar,
halkı hor görürler, Batı’yı, gelişmeyi, çağdaşlığı kendilerinin
teamsil ettiği gibi bir düşünceye
sahiptiler. Halkın içinden seçilmiş gelen hiçbir siyasetçiye
asla olumlu bakmazlar, “Çarıklı, poturlu, şalvarlı” diye alay
ederler. O kişler eğer iktidarta
iseler ilk fısatta da onu alaşağı
etmenin yollarını ararlardı. Bu
gibi iktidarların hiçbir icraatına
olumlu bakmazlardı. Menderes
Bayar iktidarında İnönü’nün
yaptığı yıkıcı, kırıcı ve yok edici
muhalefet buna örnektir.
Kim ne derse desin hiçbir
şekilde ve hiçbir konuya olumlu
açıdan yaklaşmazlardı.
Karşında oldukları kişiler
eğer iktidardaysa, tüm icraatlarını yerden yere vururlardı.
Karşısında oldukları eğer

muhalefetteyse, kayda değer hiçbir görüş
ve düşüncesinin olmadığını ısrarla iddia
ederler.
Karşısında oldukları eğer sivil toplum
kuruluşuysa ve iktidardan yanaysa, onu
da iktidarın kuklası
olarak nitelerler. “kim
bilir kaç para alıyorlar” demekten çekinmezler.
Karşısında oldukları sivil toplum kuruluşu, iktidarın da aleyhine açıklama ve beyanatlar
veriyorsa, onunla işbirliği yolları
ararlar, onu tarafsız, haysiyetli,
objektif ve de hatta bilimsel düşünüyorlar, çok yansızlar diye
överler.
Bu sivil toplum kuruluşu ile
ihtilaflarını bir süre ertelerler.
Burada ortak düşmana karşı
birleşme taktiği uygulama yollarını ararlar.
Karşılarında kim olursa olsun.
Her şeyin bir eksiğini bir
yanlışını mutlaka bulurlar.
Odgurmuş: Çok ilginç tesbitler bunlar.
Ögdülmüş: Evet çok ilginç
değil mi? Ama daha bitmedi;
Karşılarında bulunan hiç kim-
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seyi asla sevmezler, karşılarındakinin hiçbir hareketini, hiçbir
bakışını ve hiçbir tavrını asla
sevilmeye değer bulmazlar.
Karşılarında kim olursa olsun
onu bir böcek gibi hem küçük
görürler hem de onu ezilmeye
mahkûm farz ederler.
Karşıların güçlü bir gurup
varsa onların kendi aralarında ikilik yaratmaya çalışırlar.
“Ahmet iyi ama Mehmet kötü,
Ali iyi şeyler söylüyor ama Veli
aslında hiç iyi şeyler söylemiyor” gibi aslı astarı olmayan
şeyler uydururlar. Ve karşıdakinin itibarını sarsarlar.
Söyledikleri ve iddia ettikleri
konuların doğru olup olmamasının bir önemi yoktur. Bunu
zaten kimse gidip ölçemez. O
halde, karşılarındakini yerden
yere vururlar.
Yuvarlak cümleler kurarlar.
Kurdukları cümleler bazen her
manaya gelebilir.
Hiçbir şekilde müşahhas
örnekler üzerinde durmazlar,
genel olarak suçlamayı tercih
ederler.
Karşıdakini suçlarken büyük büyük suçlarlar, ne kadar
büyük suçlarlarsa o kadar çok
inananı olur diye düşünürler.
Çünkü ne kadar büyük
suçlarsan, bir kısmı insanların

aklında mutlaka kalacaktır diye
düşünürler
Tuttukları takım maçı kazanırsa, “seyirciyi-halkı överler,
halk gerçeği görüyor, halkın
sağduyusu şaşmaz” derler.
Tuttukları takım eğer maçı
kaybederse; O zaman arslanlar gibi kükreyecek. Hakemden
başlamak üzere tüm oyuncuları,
tüm yedekleri, seyircileri, hava
durumunu, sahadaki çimleri,
yağan yağmuru ve hatta saha
görevlilerini yenilgi ile ilişkilendirirler ve dahi halkı suçlayarak, halkın cahilliğinden,
halkın-seyircinin geriliğinden,
2 paket makarnaya satıldığından, karşıdaki partinin mazisindeki yanlışlardan abartarak
bahsederler, bunu sık sık dile
getirerek, dünyanın çeşitli
ülkelerinden örnekler bularak
karşılarındakini hükmen mağlup
sayacak duruma getirirler.
Hatta yine tuttuklkarı takım
kaybederse, o günlerde yazı
ve konuşmalarında “havadan
sudan”, “şarkıdan türküden”,
“uzaydan toprak altından”, “kuş
ve böceklerden” bilimsellik içeren(!) yazılar yazarlar, konuşmalar yaparlar, kendilerine “ne
büyük adam-yazar her konudan
anlıyor” dedirtecek konular bulurlar, yazarlar.

Çünkü dışarıdan bakan birisi
bunların okudukları okulu ve
diplomalarını bilemez-göremezler. Meslekleri ile ilgili neden
herhangi bir yazı yazmıyorsun
demezler. Hangi uzmanlık konularında, çeşitli strateji, taktik,
jeopolitik, istihbarat, güvenlik,
Anayasa hukuku, ekonomi, dış
politika vs konularında kurs
ve eğitim almadığını da kimse
bilemez.
Nasıl olsa kimse bunlara
“Milletin için faydalı bir iş yapmak istiyorsan, önce elindeki işi
iyi yap” veciz sözünü hatırlatamaz.
Bu yüzden bun çok iddialı
laflar ederler, çok önemli kaynaklardan bilgiler almış olduklarını ima edici söz ve davranışlar
içinde olurlar.
Hiçbir zaman herhangi bir
olay veya konunun tamamını
vermezler, hiçbir açıklayıcı söz
söylememeye dikkat ederler.
Mutlaka, edindikleri bir bilgi
kırıntısının yarısını hatta üççeyrekte birini vererek ve insanları-okuyucularını merak içinde
bırakırlar.
Veee, Ancak bu sayede
çağdaş ve de ilerici bir yazar
olduklarını topluma kabul ettirir
ve piyasada kendilerine yer
bulurlar.

“6 AYDA ÇÖZECEĞİZ”
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat mitinginde yaptığı konuşmada, “Ekonomik
krizi 6 ayda çözeceğiz. Sosyal yardım ve destekleri ihtiyaç sahibi herkese ulaştıracağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi 3’üncü
mitingini Yozgat’ta yaptı. Mitingde konuşan
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan,
Seçime hazırlandıklarını ve kazanma
hedefine odaklandıklarını kaydetti.
Babacan, “Önümüzdeki seçimleri
kazanacağız ve Türkiye’nin en güzel yıllarını
inşa edeceğiz. Bu seçimi tüm Türkiye
kazanacak. Evladına harçlık veremeyip gizli
gizli ağlayan analar, pazardan eli boş, başı
eğik dönen babalar kazanacak. Çocuğunu
okutamayan işçiler, açlıkla sınanan emekliler
kazanacak. Torununa bir küçük hediye
bile alamayan dedeler, nineler kazanacak.
Ürettikçe zarar eden çiftçi, sattığı malı yerine
koyamayan esnaf kazanacak” şeklinde
konuştu.
Babacan’ın açıklamalarından satır başları
şöyle;
SEÇİMİ MİLYONLAR KAZANACAK
“Bu seçimi; en güzel yılları umutsuzlukla,
kaygıyla geçen gençler, günde tek öğünle
karnını doyurmaya çalışan öğrenciler
kazanacak. Konserleri yasaklanan sanatçılar
kazanacak. Bu seçimi; düşüncesi, kimliği,
inancı, kıyafeti, yaşam tarzı nedeniyle hor
görülenler kazanacak. 28 Şubatçıların
1000 yıllık iktidar hevesini alaşağı eden
arkadaşlarım, dostlarım kazanacak. Otoriter
ittifakın görmezden geldiği milyonlar
kazanacak.”
HIR GÜRE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
“Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak. Bu iktidarı tereyağından kıl
çeker gibi değiştireceğiz ve yarınları
birlikte kuracağız. Gücü ele geçirenin zayıfı
ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü
bir döneme artık geçit vermeyeceğiz.
Türkiye’yi asla öfkeye, nefrete, şiddete
teslim etmeyeceğiz. Seçimden sonra hır
güre asla müsaade etmeyeceğiz. İstikrarı
güçlendireceğiz.”
KUTUPLAŞMADAN HAYIR GELMEZ
“Kutuplaşmadan, bağırış çağırıştan
memlekete bir hayır gelmez. Kutuplaştırarak
ülkeyi yönetmeye başladılar. Bizim
hayalimizde; herkesin kendisini özgür ve
eşit hissettiği bir Türkiye var. Birbirine
‘çomar’, ‘laikçi’, ‘bidon kafalı’, ‘din düşmanı’,
‘koyun sürüsü’, ‘vatan haini’ diye gürültü
yapanlardan ibaret bir ülke olmadığımızı
gayet iyi biliyoruz. Onlar, inanın çok az. Bu
ülkenin kahir çoğunluğunun mayasında sevgi,

barış, kardeşlik var.”
KİMSE KENDİSİNİ ÜLKENİN
ÜVEY EVLADI HİSSETMEYECEK
“Net söylüyorum, söz veriyorum:
Türkiye’de hiç kimsenin; inancı, kimliği,
yaşam tarzı, düşüncesi nedeniyle hor
görülmesine asla izin vermeyeceğiz.
Kimsenin ötekileştirilmesine müsaade
etmeyeceğiz. Kimse kendisini bu ülkenin
üvey evladı hissetmeyecek. Herkes birinci
sınıf, onurlu vatandaş olacak. Kazanılmış
tüm hakların güvencesi hukuk olacak.
Özgürlükler üzerindeki baskılar da teker
teker kaldıracağız.”
ENFLASYON VİDEOSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017 yılından
beri “Enflasyon düşecek” dediği konuşmaları
ekrana yansıtan Babacan, konuşmalar
esnasında enflasyonun hep yükseldiğine
işaret etti. “Enflasyon sürekli yükselmiş. 5
yıldır yükseliyor, ‘Daha da düşecek’ diyor.
‘Müspet sonuçları göreceğiz’ diyor. Çarşıda,
pazarda, markette müspet fiyat gören var mı?
Belgeleriyle her şey ortada. 5 senedir tek
yetkiyi toplamış, enflasyonu düşüremiyor.
Enflasyonu nasıl patlattığı ortada.”
HOP, 1 DAKİKA DUR!
“‘Enflasyon dünyanın her yerinde
yüksek’ diyorlar. Hop, 1 dakika dur! Savaşın
ortasındaki Rusya’da enflasyon %15.
Amerika’da %8,5. Almanya’da %7,5. Güney
Kore’de %6. Çin’de %2,7. Japonya’da %2,4.
Siz kimi aldattığınızı zannediyorsunuz?
Rekor Türkiye’de. Hani ‘Yüksek faiz sebep,
yüksek enflasyon sonuç’ diyor ya. Bu doğru
değil. Erdoğan sebep, yüksek faiz ve yüksek
enflasyon sonuç. Doğrusu bu. 2018’den bu
yana bütün yetkiyi kendi üstünde topladı.
Atsın bir imza da düşürsün. Elini tutan mı
var? Enflasyon da faiz de talimatla düşmez,
güvenle düşer. 20 yıldır bunu anlamadı,
anlamıyor.”
2023 HEDEFLERİMİZE

NE OLDU BEŞTEPE?
“2023’e 4 ay kaldı. 2023 hedeflerimize ne
oldu Beştepe? Kişi başı geliri 25 bin dolar
hedefliyorduk. Olmadı. Ülkemizi dünyanın
ilk 10 ekonomisine sokacaktık. Olmadı.
İhracatımız 500 milyar dolara çıkaracaktık.
Olmadı. Ehil ve dürüst kadroların çoğunu
uzaklaştırdılar. İstişareyi terk ettiler. Bu güzel
hedeflere giden yoldan saptılar. Ülkenin
istikametini, adalet yolundan, demokrasi
yolundan saptırdılar. Taşın, çamurun içinde
debelenip duruyorlar.”
NEREDEN NEREYE?
“Dış politikada Avrupa Birliği rotasından,
Şanghay beşlisine döndüler. Nereden
nereye? Kadrolarda liyakatten sadakate
döndüler. ‘Yat’ deyince yat, ‘Kalk’ deyince
kalk… Arabulucu, güçlü, itibarlı bir Türkiye
iken; kapı kapı para arayan bir ülke olduk.
Tüm dünyanın cazibe merkezi olan bir
Türkiye’den, gençlerin kaçmak istediği bir
ülkeye döndük. Nereden nereye?”
DEVLETİN KULAĞINI
VATANDAŞA ÇEVİRECEĞİZ
“Sokakların sesi Beştepe’ye ulaşmıyor.
Eskiden bir apartman dairesinde otururdu.
Külliye’ye taşındı. Tek bir komşusu bile
yok. Gerçek hayatla ilgisi kalmadı. Devletin
kulakları vatandaşa sağır oldu. İşte biz,
devletin kulağını yeniden vatandaşa
çevirmekle işe başlayacağız.”
KRİZİ 6 AYDA ÇÖZERİZ
“Biz iki tane büyük ekonomik kriz çözen
ekibiz. Şu anda yaşadığımız krizi de inşallah,
evelallah 6 ayda çözeriz. En geç iki yılda
da enflasyonu tek haneye indiririz. Bunları
daha önce yaptık, gene yaparız. Her yerde
engellemeye çalışıyorlar. Evvelsi gün
Denizli’deydik. Aşure dağıtımının olduğu
yerin yanında vatandaşlarımıza seslenelim
dedik. Neymiş? Konuşmaya izin almamışız.
Kusura bakmayın, ben vatandaşımla
konuşmak için hiç kimseden izin almak

zorunda değilim. Sen buna nasıl engel
olacaksın ya?”
BAHÇELİ’NİN BİLDİĞİ
TEK ŞEY: ÖFKE, NEFRET, ŞİDDET
“Karaman il başkanımıza 8-10 kişilik
bir ekip saldırıda bulundu. İl başkanımızın
arasında olduğu 2 kişiyi ağır şekilde
darp ettiler. Şu Bahçeli var ya Bahçeli…
Bahçeli’nin bugüne kadar bu memlekete
faydası dokundu mu? Ortağı olduğu her
hükûmet ülkeyi krizlerin içine düşürdü.
Bildiği tek şey: Öfke, nefret, şiddet. Bildiği
başka bir şey yok. Bu ülkede milliyetçi
hareketin bir ceremesini çekenler, bir de
keyfini sürenler vardır. İktidar ortağı olarak
devletin her türlü imkânı kullanıyor. Ancak,
bir ayağı siyasetin içinde, bir ayağı şiddetin
içinde.”
DEVA’YI DURDURAMAYACAKLAR
“DEVA’nın yükselişini asla
durduramayacaklar. İstedikleri kadar
arkalarına devletin imkânlarını alsınlar. Biz,
milletin iradesinden başka güç tanımayız.
Seçim akşamı sonuçlar açıklanınca hep
beraber ‘Güle güle’ diyeceğiz. Türkiye büyük
ve güzel bir değişimin eşiğinde. Şunu herkes
çok iyi bilsin; DEVA Partisi bu değişimin asli
aktörüdür. Ekonomik krizi biz çözeceğiz. Göç
krizini de biz çözeceğiz. Hukuk ve adalet
krizini de biz çözeceğiz. Eğitim krizini,
istihdam krizini de çözen biz olacağız.”
REÇETESİNİ YAZDIK
“Sağlık sorunlarını da biz çözeceğiz.
Sağlık sisteminin reçetesini yazdık, hepsini
düzelteceğiz. Aile hekimliklerinden itibaren
tüm kademelerde nitelikli ve donanımlı bir
sistem kuracağız. Şu anda sosyal yardımları
ihtiyacı olan herkes alamıyor. Parti üyeliğine,
tanıdığa bakılıyor. Buna son vereceğiz.
İhtiyaç sahibi herkes devletin yardımlarına,
desteklerine ulaşacak. Kapı kapı dolaşacağız.
Devlet destekleri, devlet yardımları bir lütuf
değil, vatandaşın hakkıdır.”
YAŞLILARA BAKIM SİGORTASI,
BEBEKLERE SÜT VE MAMA DESTEĞİ
“7’den 70’e herkesin derdiyle
ilgileneceğiz. Yaşlı bakım sigortasını hayata
geçireceğiz. Bebekler sağlıklı büyüsün
diye 2 yaşına kadar süt ve bebek maması
başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını
karşılayacağız. Çiftçimizin üstündeki borç
yükünü kaldıracağız. Eski borçların faizini
silip, rakamı dondurup, 2 yılı ödemesiz uzun
vadeye yayacağız. Yeni finansman kapıları
açacağız. Destekleri ekim dikim olmadan
açıklayacağız. Hasatla beraber gününde
ödeyeceğiz. Gübrenin yarısını karşılayacağız.
Elektriğe düşük tarife uygulayacağız.
Mazottan ÖTV almayacağız. Ne demişler?
Bağı gör, üzüm olsun; yemeye yüzün olsun.
Bağı bahçeyi, tarlayı toprağı göreceğiz.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da dosdoğru çalışacağız. Ne iş yaparsak
yapalım; bin biliyorsak, bir bilene soracağız.
Her işi mutlaka ehline vereceğiz.”
Çelebi YIKILMAZ

Kara kış

Rus kralı

Serdengeçtilik
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İki katlı
yatak
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yeri
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Oymak
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ABD uzay
dairesi
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kapatma
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Hazırlayan

SUDOKU

Haydar Demirer
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HAYIRLI OLSUN!
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, açılışını Adalet Bakanlı Bekir
Bozdağ’ın yaptığı Akdağmadeni toplu açılış törenine katıldı.
Başkan Köse, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, “Hemşehrimiz,
Adalet Bakanımız Sayın Bekir
Bozdağ beyefendinin katılımı ile
Akdağ ilçemizde Toplu Açılış
Töreni'ni dualarla gerçekleştirerek
Akdağlı hemşehrilerimizle buluştuk.
Açılışı yapılan hizmet binalarımız,
şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun.
Akdağmadeni KYK Erkek Öğrenci
Yurdu, Akdağmadeni Jandarma
Binası, Akdağmadeni Kazım
Karabekir Fen Lisesi, Akdağmadeni
İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akdağmadeni
Aile ve Sosyal Politikalar İlçe
Müdürlüğü” ifadelerini kullandı.

AŞURELER

BAŞKAN’DAN

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
birlik, beraberlik, dayanışma ve bereketin
simgesi Aşure Günü'nün de Abdülhamithan
Camii Kuran Kursu'nu ziyaret etti, öğrenci ve
hocalara aşure ikramında bulundu. Ziyarette
çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden
Köse, “Kıymetli hocalarımız ve kurs öğrencisi
yavrularımızla bir araya gelerek Aşure ikramında
bulunduk. Aynı zamanda minik yavrumuz Ali
Mert'in Kuran-ı Kerim okumaya başlamasını
tebrik ettik. Dayanışma, beraberlik ve bereketin
simgesi bugünde Yüce Mevla'mdan birlik ve
beraberliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum”
ifadelerini kullandı.

8 KONAK
HiZMETE

GÖNLÜNÜ VERMEDIKÇE,

GÖNÜL BULAMAZSIN
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, her
fırsatta Yozgat sokaklarında hemşehrileri ile
bir araya gelmeye devam ediyor. Esnafları
ziyaret eden Başkan Köse, “Her fırsatta
hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz.
Esnaflarımızla hasbihal ediyoruz. Yozgat’ımız
ile ilgili konularda istişarelerde bulunuyoruz.
Hemşehrilerimizin fikirleri bizim için her
zaman önem taşıyor. Kentimize yapacağımız
yatırımlarda kendileri ile fikir alışverişinde
bulunuyor, yatırımlarımızdan, çalışmalarımızdan
bahsediyoruz. Yozgat’ımızın geleceğine yön
verecek alt yapı projelerimizle gençlerimiz,
torunlarımıza yönelik çalışmalar yapıyoruz.
Tüm bu çalışmalarımızın meyvesini ileride
alacağız. Kentimiz için, gelecek nesillerimiz için
çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AÇILACAK

Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl
8 mahalle konağı vatandaşın hizmetine
sunulması planlanıyor. Çalışmaları
yerinde inceleyen Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, 4 ayrı mahallede
konak çalışmalarının devam ettiğini
ve tamamlama aşamasında olduklarını
söyledi. Bir iki ay içerisinde 4 mahallemizin
de konak yapım ihalesini yapacaklarını
anlatan Köse, “Bu konakları yaparken
mahallede birlik, beraberlik ve
bütünleşmesini tesis ederek mahallelinin
tüm sosyal ihtiyaçlarını bu konakta
gidermek amacındayız. Hem cenazede
taziye evi olarak kullanılsın. Hem düğün ve
nişan organizasyonu yapılsın ve mahalleli
bir araya gelerek toplantılarını burada
yapsın. Ramazan’da mukabeleler okunsun
ve diğer günlerde de bilgilendirme
toplantılarını bu konaklarda yapalım
istedik” şeklinde konuştu.

7

GÜNCEL
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KOMŞUDAN

BiR HABER
SORGUN SORFEST İLE COŞTU
Sorgun Belediyesi
tarafından düzenlenen
Sorgun Yaz Festivali
(SorFest) halk konserleri
Sorgunluların yoğun katılımı
ile gerçekleşti. Programda
konuşan Sorgun Belediye
Başkanı Erkut Ekinci,
“Kıymetli hemşehrilerim
asli görevlerimizi eksiksiz
yerine getirmekle
birlikte sizlerin sosyal
hayatlarını da canlı
tutmak ve Sorgunumuzu
tüm Türkiye'ye tanıtmak
için çalışıyoruz. Daha
önceleri yaptığımız
şenlikleri genişlettik
sizlerin de isteklerine göre
şekillendirdik. Çıkardığımız
program bizim çok içimize

sindi sizlerin de bundan
keyif aldığını görmek bizleri
mutlu etti. Bugün burada
bizimle olan kıymetli
sanatçılarımıza ve gönül
bağı ile bağlandığımız siz
kıymetli hemşehrilerime
teşekkür ederim. İyi
eğlenceler dilerim" dedi.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Başkan Ekinci,
açıklamasının

devamında, “MHP Yerel
Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
Ankara Milletvekili
Sayın Sadir Durmaz ve
Yozgat Milletvekilimiz
Sayın İ. Ethem Sedef
ile birlikte düzenlemiş
olduğumuz Toplu Açılış
ve Konser programını
gerçekleştirdik. Binlerce
hemşerimizle birlikte 'Biz
Birlikte Sorgunuz' dedik.
Bizlere şarkılarıyla güzel
dakikalar yaşatan değerli
sanatçılarımız Mustafa
Ceceli, Kurtuluş Kuş &
Burak Bulut ve Elmas İler
'i canı gönülden tebrik
ediyorum” ifadelerine yer
verdi.

ÇORUM'A
HIZLI TREN
MÜJDESİ

ÇORUM'A DEV YATIRIM
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Makine
ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi
koordinatörlüğünde yapılacak olan ve 6
milyon TL yatırıma sahip Küresel Barut,
Nitrogliserin ve Nitroselüloz Üretim Tesisleri,
Kapsül Üretim Tesisi ve Fişek Üretim
Tesisinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı
törende atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Çorum Kadeş Barış meydanında
gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı.
Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda
bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Küresel Barut, Nitrogliserin ve
Nitroselüloz Üretim Tesisleri, Kapsül Üretim
Tesisi ve Fişek Üretim Tesisi için Sungurlu'da,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere,
MKE Genel Müdürü Yasin Akdere'nin katılımı

ile gerçekleştirilen temel atma törenine video
konferans yolu ile bağlandı.
Video konferans yöntemi ile bilgi
veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, "Burada aslında 5 fabrikanın temeli
atılacak. Barut, nitrogliserin ve nitroselüloz,
fişek ve kapsül fabrikası 6 milyar yatırım
tutarına sahip. Türkiye'de tek seferde temeli
atılan savunma sanayi yatırımı. Burada
bütün fabrikalar tamamlandığında 2 bin
500 hemşehrimiz istihdam edilecek. Bu
kalemlerde Türkiye'nin ithalatı, 200 milyon
avro. Bu 200 milyon avro da memleketimizde
kalmış olacak" dedi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatı ile tören alanındaki
protokol üyeleri ilk temel atma için butonlara
bastı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Çorum'daki yapılan tüm eserler için kurdele
keserek açılışını yaptı.

ALTINKALE, EŞSIZ GÜZELLIĞIYLE

ZIYARETÇILERINI AĞIRLIYOR
Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde altın
sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini
andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırlamaya
devam ediyor. Ziyaretçiler hem eğleniyor,
hem şifa buluyor hem de manzaranın tadını
çıkartıyor.
Sivas kent merkezine 30 kilometre
uzaklıkta bulunan Altınkale, ziyaretçilerini
ağırlamaya devam diyor. İsmini renginden
alan Altınkale, Pamukkale travertenlerine
olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
Pamukkale'nin kardeşi olarak adlandırılan
yapay alan, yer altından çıkan kükürtlü
termal suyun bıraktığı altın renkli
travertenlerden oluşuyor.
Birçok kişi fotoğraf çektirmek için bölgeyi
tercih ederken ziyaretçilerin bir bölümü de
suya girip hem eğleniyor hem şifa buluyor
hem de manzaranın tadını çıkartıyor.

ERTAŞ'IN HEYKELINE SALDIRI

GURUR DUYDUK
Beytullah Kayışdağ bronz madalya kazandı

İslami Dayanışma Oyunları 97 kilogramda
mindere çıkan Yozgatlı hemşehrimiz milli
sporcu Beytullah Kayışdağ, Tacikistanlı rakibi
Safarov Mirzoamin’i (8-0) yenerek bronz
madalyanın sahibi oldu.
Konya’da devam eden İslami Dayanışma
Oyunları Güreş Müsabakaları sona erdi.
5. İslam Oyunları Güreş müsabakaları
Kadınlarda 57 ve 68 kilo, Erkekler
Grekoromen Stilde ise 60, 67, 77, 87 ve 130

kilolarda yapılan final müsabakalarının
ardından tamamlandı. 10-13 Ağustos 2022
tarihleri arasında gerçekleştirilen güreş
müsabakalarına 33 ülkeden 263 sporcu
katılırken Türkiye turnuvayı 2 altın, 5 gümüş
ve 12 bronz olmak üzere toplam 19 madalya
ile tamamladı. Yozgatlı milli güreşçimiz
Beytullah Kayışdağ da Tacikistanlı rakibini 8
-0 yenerek bronz madalya kazandı.
Eda DEMİREL

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

* 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

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kimliği belirsiz
kişilerce zarar verilen merhum bozlak ustası
Neşet Ertaş'ın heykeli, belediye yetkilileri
tarafından kaldırıldı. Kaman ilçesinde
'Abdallar mahallesi' olarak bilinen Sarıuşağı
Mahallesinde bulunan heykelin, verilen
talimatla kaldırılmasına ilişkin açıklamaya
yapan Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak
saldırıyı kınadıkları ifade etti.
Öte yandan yaşanan olayla ilgili emniyet
güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz
dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına
kurulan bozlak ustası Ertaş'ın büstü, ilçe
belediyesinin yeni binasının inşaatının
yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli
İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye
yöneticileri tarafından rafa kaldırılan büst,
Abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı
Mahallesine konulmuştu.
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Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer:

ANMA

1946-2016
Yozgat’ımızın yetiştirdiği sevilen simalardan, yiğitliğin,
mertliğin, dostluğun, delikanlılığın timsali, güzel insan,
Son Kabadayı,

HACI GÜLÜ Ağabeyimizi
vefatının 6'ncı sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.
Mevla Mekanını Cennet Eylesin Yiğit Adam.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“ÇÖZÜM
ARIYORUZ”

AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, Yozgat’ın saha
problemine çözüm aradıklarını
söyledi.
Başer, tek sahanın yetersizliğine
dikkat çekti.
Yozgat Dış Sahasının takımların
yükünü kaldırmadığını vurgulayan
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, “Spor kompleksi için bir yer
belirledik.
Amatörlerin maçlarını ve
idmanlarını yapabileceği ikinci
bir saha için gerekli projenin
hazırlanmasına yönelik talimatı da
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
Rasim Parlak’a bildirdim. İnşallah
en kısa sürede Yozgat’ın bu
sorununu çözmüş olacağız” dedi.
16 TAKIM AYNI
SAHAYI KULLANIYOR
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonluğuna bağlı 27 amatör
küme takımı bulunuyor. Yozgat
Merkez’de 10 amatör küme takımı,
4 alt yapı takımı bir de kadın futbol

takımı bulunuyor.
Bu takımlar antrenman ve
maç için dış sahayı kullanıyorlar.
16 takım hafta içi antrenman
yaptıklarında her takım sahanın 4’te
1’ini kullanıyor.
AMATÖR TAKIMLAR
Yozgatspor 1959 FK
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Tuzkaya FK
Divanlı Gençlerbirliği
Yozgat Gençlikspor
Yozgat SHÇEK
Yozgat Çamlıkspor
Yozgat İl Özel İdarespor
Yozgat Sarayspor
Paşaköy Gençlikspor
Yurdum Gençlikspor
Kalespor
Bişekspor
ALT YAPI TAKIMLARI
Yozgatspor Futbol Okulu
İlhan Özbay Spor Kulübü
KADIN TAKIMI
Yurdum Gençlikspor
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

