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YOZGATLILAR
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

TEK YUREK

Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği istişare ve
değerlendirme toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda,
Yozgat’ın sorunları ve başlıca çözüm önerileri ele alınırken, Yozgatlı
iş insanlarına yönelik fuar çalışması hakkında da bilgi verildi.

Yozgatlıları bilgilendirdiler

Genç kuşaklara aktarıyoruz

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Federasyon Genel
Başkanı Ahmet Koç program hakkında bilgi verdi, Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, birlik mesajı verip, belediye
çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken, Yozgat
Valisi Ziya Polat da kente yapılan yatırımlar hakkında
bilgilendirmede bulundu.
Program sonunda Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye
Başkanı Celal Köse, tek tek vatandaşları dinledi. Karşılıklı
samimi sohbet ortamı oluşurken, beklentiler, sorun ve
temenniler dile getirildi. Program gece yarısına doğru sona
erdi.

Program hakkında bilgi veren Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Federasyon Genel Başkanı Ahmet Koç,
“Bugün burada buluşmamızın sebebi, doğduğumuz
toprakların göç edilen değil doyulan ve göç alan topraklar
haline gelmesine vesile olacak görüşlerin dile getirilmesi,
projelerin görüşülmesidir. 2003 yılında kurduğumuz Yozgatlı
Dernekler Federasyonu, olarak yaptığımız en önemli iş
genç kuşaklara gelenek ve göreneklerimizi aktarmak, yeni
nesillere değerlerimize ilişkin farkındalık oluşturmaktır. Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan merkez binamız 2006
yılından beri hizmet veriyor" dedi. HABERI DIŞ SAYFADA

ÜLKÜCÜLERDEN ÇOCUKLARI

GÜLÜMSETEN KAMPANYA
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı, ''Bir Mont Bir Gül'' projesi kapsamında
öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı ve öğretmenlere gül dağıttı.
Kahramankazan’da okuyan ihtiyaç sahibi çocuklara mont hediye etti.

BAŞKAN OĞUZ

TECRÜBELERINI PAYLAŞTI
Edebiyat öğretmeni olan
Kahramankazan Belediye Başkanı
Serhat Oğuz, liseli gençlerle bir
araya gelmeye devam ediyor. 21
yıllık edebiyat öğretmeni olan Başkan
Oğuz, “Öğretmen Başkan Gençlerle
Buluşuyor” etkinliği kapsamında lise
öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor.
Başkan Oğuz’un son durağı ise Şehit
Ali Anar Anadolu Lisesi oldu. Okulun
konferans salonunda gerçekleştirilen
etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi
gösterdi. HABERI IÇ SAYFADA

SIHIRLI ISTAKA,

İTALYA’YA GÖZÜNÜ DIKTI
Yenimahalle Spor Kulübü Milli Takım
Sporcusu Eylül Kibaroğlu Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.
Eylül Kibaroğlu’nu tebrik eden Başkan Fethi
Yaşar, Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu'nun
düzenlediği ve Türkiye Bilardo Federasyonu'nun
ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda
altın madalya kazanarak Yenimahalle’nin ismini
dünyaya duyurduğu ifade etti. l
Haberi iç sayfada

HABERİ İÇ SAYFADA

TÜRKIYE’DE BIR İLKI
Mavi Kapı
kadınların
sesi oldu
Gölbaşı Belediyesi 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
kapsamında Mavi Kapı Derneği ile
ortak sergiye imza attı.
HABERİ İÇ SAYFADA

GERÇEKLEŞTIRDI

Türkiye’deki ilk “Kadın
Güçlenme Merkezi”nin açılışını
yapan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, “Bu proje ile
Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz,
bunun gururu ve sevincini taşıyoruz.
Ankara’da artık kadınlar için hep
beraber hareket edebileceğimiz,
sizlerin deneyimleri ve bizim
çalışmalarımızı aktarabileceğimiz
bir kadın güçlenme merkezimiz
var. Biliyoruz ki ne kadar çok
birlik olursak o kadar çok kadına
HABERİ İÇ SAYFADA
ulaşabiliriz” dedi.
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BAŞKAN OĞUZ
TECRÜBELERINI PAYLAŞTI

ÜLKÜCÜLERDEN ÇOCUKLARI

GÜLÜMSETEN KAMPANYA
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı, ''Bir Mont Bir Gül'' projesi kapsamında
öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı ve öğretmenlere gül dağıttı.
Kahramankazan’da okuyan ihtiyaç sahibi çocuklara mont hediye etti.

GELECEĞİMİZ ÜŞÜMESİN
Ayrıca Ankara Ülkü Ocakları, Kastamonu'da yaşanan sel
felaketinin ardından bölgede yaşayan afetzede çocuklar için
"Geleceğimiz Üşümesin" kampanyası başlattı. Kampanya
kapsamında afetzede çocuklara destek olmak için kışlık
montlar alındı.
Ankara Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen
"Geleceğimiz Üşümesin" kampanyası büyük ilgi gördü.
Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Yüksel,
"Geleceğimiz Üşümesin" kampanyasına destek olmak
amacıyla afetzede çocuklar için kışlık montlar hazırladı.
Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Yüksel,
“Ülkü ocakları olarak vatanımıza, milletimize, devletimize
ve bayrağımıza hizmet etmek adına elimizden gelen
mücadelenin gayretini fazlasıyla göstermeye çalışıyoruz.
Toplumun her alanında duyarlılık oluşturmaya, yardımlaşma
kültürünü yaymaya ve örnek olmaya gayret ediyoruz.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından
"Geleceğimiz Üşümesin" diyerek başlattığımız yardım
kampanyası neticesinde toplanan montlar çocuklarımıza

ulaştırılmıştır. Yaklaşık 100 ila 120 çocuğa mont alınmıştır.
ÇOCUKLARIMIZA HER ALANDA
DESTEK OLMAMIZ LAZIM
Kış şartlarında çocuklarımızın ihtiyaçları bir nebze
olsun karşılanmıştır. Eksiklikleri ve ihtiyaçları bulunan
çocuklarımıza yardımcı olabilecek bu tarz kampanyalara
devam edeceğiz. Kampanyaya katılarak geleceğimizin
teminatı çocuklarımızın bugünkü tebessümlerine ortak olan,
destek veren, çocuklarımız için yardımlarını esirgemeyen
duyarlı, hayırsever herkesten Allah razı olsun. Emeği geçen
herkese teşekkür ederim. Geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımıza her alanda destek olmamız lazım. Soğukların
kendini hissettirmeye başladığı ve kış aylarına girdiğimiz
bu günlerde Ankara Ülkü Ocakları olarak “Geleceğimiz
Üşümesin" kampanyası çerçevesinde Kastamonu sel
felaketinde zarar gören çocuklara mont yardımı yaptığımız
için çok mutluyum. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek
bizim için her şeye değerdi” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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Edebiyat öğretmeni olan
Kahramankazan Belediye
Başkanı Serhat Oğuz, liseli
gençlerle bir araya gelmeye
devam ediyor. 21 yıllık edebiyat
öğretmeni olan Başkan
Oğuz, “Öğretmen Başkan
Gençlerle Buluşuyor” etkinliği
kapsamında lise öğrencileriyle
buluşmayı sürdürüyor. Başkan
Oğuz’un son durağı ise Şehit
Ali Anar Anadolu Lisesi oldu.
Okulun konferans salonunda
gerçekleştirilen etkinliğe
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
HEDEFİNİZİ BELİRLEYİN
VE DURMADAN YÜRÜYÜN
Başkan Oğuz, liseli
gençlere, öğrencilik yıllarından
ve yaşadığı olaylardan
örnekler verdi. Hayatta
hedeflerin önemine değinen
Oğuz, çocukluğundan bu
yana kendine koyduğu
hedeflerden ve bu hedefleri
sırasıyla gerçekleştirmek
için yaptıklarından bahsetti.
Öğrencilerden de kendilerine
hedefler belirlemeleri ve bu
hedeflere ulaşıncaya dek
yürümelerini isteyen Oğuz,
dünyaya yön veren insanların,
başarıya bu yolla ulaştıklarının
altını çizdi. Oğuz, “Sağlam bir
hedefiniz varsa hayatta her şey

sizin niyetinize ve amacınıza
hizmetkar olur. Hedefinizi
belirlerken egoist olmayın.
Siz bu toprağın çocuğusunuz.
Sorumluluklarınız, yalnızca
ailenize karşı değildir.
Milletinize karşı da
sorumluluklarınız var, bunu
asla unutmayın” dedi. Oğuz,
öğrencilere, kendilerinin
hep yanlarında olduklarını ve
bundan sonra da olmaya devam
edeceklerini söyledi.
BELEDİYE OLARAK HER
ZAMAN YANINIZDAYIZ
Başkan Oğuz, daha sonra
belediye olarak öğrencilere
yönelik yaptıkları hizmetleri
anlattı. Oğuz bu kapsamda,
ilçede ikamet eden 500
üniversite öğrencisine her
ay burs verdiklerini, binlerce
öğrenciye kırtasiye seti
dağıttıklarını ve çok sayıda
öğrenciye de kıyafet yardımı
yaptıklarını söyledi. Öğrenci
dostu bir belediye olduklarını
ve her zaman öğrenci ve
öğretmenlerin yanında olmaya
devam edeceklerini ifade eden
Oğuz, daha sonra öğrencilerin
sorularını yanıtladı. Başkan
Oğuz öğrenci ve öğretmenlerle
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Merkezi
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Mavi Kapı
kadınların
sesi oldu

TÜRKIYE’DE BIR İLKI

GERÇEKLEŞTIRDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
kadına yönelik şiddetle mücadele
konusunda bir ilke daha imza attı.
Türkiye’deki ilk “Kadın Güçlenme
Merkezi”nin açılışını yapan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, “Bu proje ile Türkiye’de bir
ilke imza atıyoruz, bunun gururu
ve sevincini taşıyoruz. Ankara’da
artık kadınlar için hep beraber
hareket edebileceğimiz, sizlerin
deneyimleri ve bizim çalışmalarımızı
aktarabileceğimiz bir kadın
güçlenme merkezimiz var. Biliyoruz
ki ne kadar çok birlik olursak o
kadar çok kadına ulaşabiliriz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin
ev sahipliğinde ve MATRA Sosyal
Dönüşüm ve İnsan Hakları Hibe
Programı aracılığı ile Hollanda
Büyükelçiliği tarafından desteklenen
Kadın Güçlenme Merkezi Projesi,
Türkiye’de ilk kez Başkent’te hayata
geçirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire
Başkanlığı’na bağlı Kadın Danışma
Merkezi ve Projeler Şube Müdürlüğü
koordinasyonunda çalışacak olan
Kadın Güçlenme Merkezi, “25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü”nde
hizmete açıldı.
Gençlik Parkı Kadın Danışma
Merkezi’nde düzenlenen “Kadın
Güçlenme Merkezi” açılışına;
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Reşit
Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter
Yardımcısı Faruk Çınkı, Büyükşehir
Belediyesi bürokratları, UNICEF,
UN WOMEN, BM Mülteciler Yüksek
Komiserliği, BM Nüfus Fonu, Ankara
Barosu ve STK’lar, üniversiteler ile
kadın dernekleri temsilcileri de
katıldı.
2,5 yılda kadına yönelik birçok
projeyi hayata geçirdiklerine

dikkat çeken Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
açılışta yaptığı konuşmada şu
değerlendirmelerde bulundu:
“2,5 yılda Mor Haritam’ı, ilk kez
Kadın ve Çocuk Bültenini çıkardık.
Gezici araçlarla bize gelemeyen
binlerce kadına gittik, kırsalda kadın
sağlığı eğitimleri başlattık, 7 kırsal
ilçede kadın danışma birimlerimizi
güçlendirdik. Yerel Eşitlik Eylem
Planımızı hayata geçirdik, Başkent
Market’te 9 kadın kooperatifimize
imkân sağladık, Ankara Barosu
ile kadınlara ücretsiz avukat
protokolü imzaladık, güvenli durak
ve duraksız indirme uygulamasını
hayata geçirdik. 7/24 şiddet hattımızı
kullanıma açtık ve bu mesafeyi daha
da ileriye taşıyabilmek için de bugün
Hollanda Büyükelçiliği ile Kadın
Güçlenme Merkezimizi açıyoruz.
Belediye olarak ayrıca Kadın ve
Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızı
kurduk. Daha gidecek çok yolumuz
var.” Kadın Güçlenme Merkezi ile
bir ilke imza atıldığını belirten Yavaş,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu proje ile Türkiye’de bir
ilke imza atıyoruz, bunun gururu
ve sevincini taşıyoruz. Artık
Ankara’da kadınlar için hep beraber
hareket edebileceğimiz, sizlerin
deneyimleri ve bizim çalışmalarımızı
aktarabileceğimiz bir kadın
güçlenme merkezimiz var. Sizlerden
ricamız bu alanda uzmanlaşan
öğrencilerinizi ve gönüllülerinizi
ortak sivil toplum alanımıza
yönlendirmeniz olacaktır. Biliyoruz
ki ne kadar çok birlik olursak o
kadar çok kadına ulaşabiliriz. Kadın
Güçlenme Merkezi ile ilgili tanıtım
kartlarını da otobüslere ve herkese
ulaştırmak için dağıtmaya başladık.
Proje için bize desteğini sunan
Hollanda Krallığı Büyükelçiliğine de
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”
Açılışa katılan Hollanda

Krallığı Büyükelçiliği Müsteşarı
Erik Westrate ise Hollanda
Büyükelçiliği adına Kadın
Güçlenme Merkezi’nin açılışında
bulunmaktan mutluluk duyduğunu
belirterek, şöyle konuştu: “Kadın
Güçlenme Merkezi Projesi Hollanda
Hükümeti’nin MATRA hibe programı
tarafından desteklenmektedir. Proje,
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın
Danışma Merkezi ve Projeler Şube
Müdürlüğü tarafından 24 ay süreyle
yürütülecek. Artık kadınların ihtiyacı
olan desteği alabilmeleri için bu
kapıyı çalmaları yeterli olacaktır.”
Proje ile Kadın Danışma
Merkezi’nin var olan çalışmalarının
Kadın Güçlenme Merkezi
çerçevesinde yürütülmesi, STK
temelli hizmet modeline geçilmesi
ve üniversitelerin kadın çalışmalarını
yerel yönetimlerle yapmalarının
sağlaması amaçlanıyor. Ankara’da
yaşayan kadınlar için yeni bir
mekanizma geliştirecek merkezde
dijital altyapı oluşturularak 9 STK ve
4 üniversitenin Kadın Çalışmaları
Bölümleri de yer alacak.
Üniversitelerin kadın çalışmaları
bölümünde okuyan öğrencilerin
uygun tez çalışmaları ile gönüllü
olarak çalışabileceği merkezde
ayrıca Ankara’da belirli çalışma
alanlarında faaliyet gösteren STK’lar
da faaliyetlerini sürdürebilecek.
Eylül 2023 tarihinde sonlanacak
olan projenin ardından merkezin
sürdürülebilirliğinin Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından
sağlanacağını belirten Kadın ve
Aile Hizmetleri Daire Başkanı
Serkan Yorgancılar, “Projemiz
24 ay boyunca sürecek. Kadınlar
istedikleri hizmeti buradan çok rahat
bir şekilde alabilecekler. Sadece
kadına karşı şiddete değil kadının
da güçlenmesi açısından çok önemli
işler yürütüleceğini düşünüyorum”
dedi. Haber Merkezi

SIHIRLI ISTAKA, İTALYA’YA GÖZÜNÜ DIKTI
Yenimahalle Spor Kulübü Milli
Takım Sporcusu Eylül Kibaroğlu
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar'ı ziyaret etti.
Avrupa Cepli Bilardolar
Federasyonu'nun düzenlediği ve
Türkiye Bilardo Federasyonu'nun
ev sahipliği yaptığı Avrupa
Şampiyonası'nda altın madalya
kazanarak Yenimahalle’nin ismini
dünyaya duyuran Eylül Kibaroğlu’nu
tebrik eden Başkan Yaşar, "Milli
sporcumuz Eylül, katıldığı her
turnuvada Yenimahalle’nin ve
Türkiye’nin adını gururla temsil
ediyor. Başarı ile yürüdüğü bu
yolda kendisine olan desteğimizi
sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Antalya'da gerçekleşen ve
toplam 19 ülkeden sporcuların
yarıştığı Kadınlar 10 Top branşında
final maçında Hollandalı rakibi
Tamara Rademakers'ı 6-2 yenerek
şampiyonluğa ulaşan Yenimahalle
Belediyesi Spor Kulübü Milli Takım
Sporcusu Eylül Kibaroğlu, "Avrupa
şampiyonluğunu kendi evimizde
kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum.
İleri ki dönemde katılacağım
farklı şampiyonlara aynı hırsla
hazırlanmayı sürdürüyorum. 26-29

Kasım tarihlerinde farklı ülkelerden
64 sporcunun katılacağı İtalya Euro
Tour müsabakalarına Türkiye’den
katılan tek sporcu olacağım.
Bunun yanında 3-4 Aralık tarihinde
Ankara’da düzenlenecek Türkiye
Şampiyonası’nda mücadele edeceğim.
Katıldığım tüm müsabakalarda
ülkemizi ve Yenimahalle’yi başarı ile
temsil etmeye devam edeceğim. Bu
süreçte vermiş olduğu destek için
Başkanımız Fethi Yaşar’a teşekkür
ediyorum." dedi.
YENIMAHALLE’NIN ISMINI
DÜNYAYA DUYURUYOR
Milli sporcunun gösterdiği
başarıdan dolayı büyük mutluluk
duyduğunu belirten Başkan Yaşar,
"Yenimahalle’de göreve geldiğimiz
günden beri gençlere ve çocuklara
yatırım yapıyoruz.
Onların eğitimi kişisel gelişimi
için elimizden gelen tüm desteği
veriyoruz. Eylül Kibaroğlu, yurt
içinde ve yurt dışında katıldığı tüm
turnuvalarda adından başarı ile söz
ettiriyor ve Yenimahalle’nin ismini
dünyaya duyuruyor. Sporcumuzu
yürekten kutluyor, başarılarının
devamını diliyorum." şeklinde konuştu.
Haber Merkezi

Gölbaşı Belediyesi 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Günü kapsamında Mavi Kapı
Derneği ile ortak sergiye imza
attı. Gölbaşı Belediyesi Başkanlık
Binası önünde gerçekleşen
etkinliğe; Gölbaşı Belediye Başkanı
Ramazan Şimşek, Mavi Kapı
Derneği Başkanı Ozan Canyurt ve
tüm belediye çalışanları katıldı.
Sergide şiddet mağduru 30 kadının
fotoğrafına yer verildi.
Hayatını kaybeden Ayşe Tuba
Arslan, Ayşa Nazlı Kınacı, Başak
Cengiz, Bensu Narlı, Cennet
Tuğba Tokbaş, Ceren Damar,
Ceren Özdemir, Duygu Delen,
Ebru Erdem, Ebru Gürcan, Emine
Bulut, Esra Hankulu, Esra Yıldız,
Fatime Gül Özyer, Fatma Mavi,
Gamze Açer, Hanife Demirci,
Hatice Büşra Çetinkaya, Melike
Can, Mervenur Polat, Neslihan
Kaya, Nurgül Altıntaş, Pınar
Gültekin, Selime Pişkin, Sena Altan,
Sezen Ünlü, Şebnem Şirin, Şeyda
Yılmaz, Şule Çet, Yağmur Tayhan
bir kez daha anılarak şiddetin her
türlüsü kınandı.
ŞİDDET TÜM DÜNYADA
SON BULSUN
Sergi açılışında konuşan
Gölbaşı Belediye Başkanı

Ramazan Şimşek “Bugün Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü kapsamında
sizler ile bir araya geldik. 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele
Günü, dünyanın dört bir yanında
görülen kadına yönelik şiddete
dikkat çekmek ve dünyadaki bütün
kadınların haklarını güvenceye
almak için ilan edilmiş bir gün.
Temennimiz o ki kadınlara karşı
şiddet tüm dünyada son bulsun
ve böyle bir güne hiç ihtiyaç
olmasın. Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk'ün de söylediği
gibi yeryüzünde gördüğümüz
her şey kadının eseridir. Bizleri
dünyaya getiren, büyüten, seven
ve hayatımızın her alanında
bizlerin yanında olan kadınlarımıza
yönelik her türlü şiddetin
karşısındayız. Neşet Ertaş'ın da
dediği gibi kadınlar insandır,
bizler insanoğlu. Kadınlarımıza
karşı yapılan her türlü şiddetin
karşısında olduğumuzu belirtmek
ister, şiddet gören kadınlarımızın
yalnız oldukları düşüncesine
kapanmamalarını ve şiddetin
her türlüsüne karşı sessiz
kalmamalarını rica ederim.”
Haber Merkezi

ANKARA
ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
27 KASIM 2021
CUMARTESİ

23 KASIM 2021 CUMARTESİ

www.camlikankara.com

YOZGATLILAR
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

TEK YUREK
Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği istişare ve değerlendirme
toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, Yozgat’ın sorunları
ve başlıca çözüm önerileri ele alınırken, Yozgatlı iş insanlarına yönelik fuar
çalışması hakkında da bilgi verildi.

Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Federasyon
Genel Başkanı Ahmet Koç
program hakkında bilgi verdi,
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, birlik mesajı verip,
belediye çalışmaları hakkında
açıklamalarda bulunurken,
Yozgat Valisi Ziya Polat da
kente yapılan yatırımlar
hakkında bilgilendirmede
bulundu.
Program sonunda Yozgat
Valisi Ziya Polat ve Belediye
Başkanı Celal Köse, tek tek
vatandaşları dinledi. Karşılıklı
samimi sohbet ortamı
oluşurken, beklentiler, sorun
ve temenniler dile getirildi.
Program gece yarısına doğru
sona erdi.
GENÇ KUŞAKLARA
AKTARIYORUZ
Program hakkında bilgi
veren Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Federasyon
Genel Başkanı Ahmet Koç,
“Bugün burada buluşmamızın
sebebi, doğduğumuz
toprakların göç edilen değil
doyulan ve göç alan topraklar
haline gelmesine vesile olacak
görüşlerin dile getirilmesi,
projelerin görüşülmesidir. 2003
yılında kurduğumuz Yozgatlı
Dernekler Federasyonu,
olarak yaptığımız en önemli
iş genç kuşaklara gelenek ve
göreneklerimizi aktarmak, yeni
nesillere değerlerimize ilişkin
farkındalık oluşturmaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan merkez
binamız 2006 yılından beri
hizmet veriyor. Federasyon
çatısı altında 160’a yakın
derneğimiz bulunmaktadır”
dedi.
MAYASINDA YOZGAT
VAR
Koç, Ankara’da çok
sayıda Yozgatlının yaşadığını
belirterek, “Ankara’da 2020
TÜİK verilerine göre 378 bin
678 Yozgatlı yaşıyor. Geçmişte
Yozgat’tan kütüğünü Ankara’ya
veya başka illere getirip tekrar
Ankara’ya gelenler dahil
edildiğinde 600 binin üzerinde
nüfusumuz var. Yurt dışında
da çok fazla nüfusumuz var.
Ankara’ya o kadar çok göç
olmuş ki Yozgat’tan zamanla
Ankara, mayasında Yozgat olan
bir şehre dönüşmüş” şeklinde
konuştu.
GELİŞİP KALKINACAK
“Yozgat içinde yaşayan
insanlar sayesinde gelişip
kalkınacaktır” diyen Koç,
şöyle konuştu; “Bu kalkınma
çabasına Yozgat dışındaki
herkes da katkı sağlamak
zorundadır. Kim ne derse

desin önünde sonunda
olması gereken gurbetteki
sermaye ile sıladaki sermaye
ve iş gücünün ortaklığıdır. Bu
bakımdan Yozgat diasporası
heyecanlandırılmalıdır.
Ankara’da başka illerde
ve dünyanın her yerinde
yaşayan Yozgatlılar bu
gerçeğin bilinci ile hareket
ediyor ve hareket etmelidir.
Dünyada hemşeri dernekleri
federasyonlarının oluşturduğu
konfederasyon anlamında
bir ilk olan Dünya Yozgatlı
Dernekler Konfederasyonu’nun
kurucu genel başkanı
olmaktan duyduğum gururu
da belirtmek istiyorum.
Türkiye’nin dünyanın her
yerinde gösterdiğimiz
başarıyı kendi şehrimizde
görmememizin üzüntüsünü
yaşıyoruz. Binamız haftanın
yedi günü hemşerilerimizin
bir araya geldiği bu binamız
arabaşı günlerinin dışında
Yozgat üzerine istişare
yaptığımız bir yerdir. Yozgat’a
mahsus özel lezzetlerin bir
kazanca dönüştürülmesi
gerekmektedir. Planlı ve
sonuç odaklı projelerin Yozgat
ekonomisine sağlayacağı
katkı büyük olacaktır. Biz
federasyon olarak bu konularla
ilgili elimizden geleni yaptık
ama Yozgat’ın en önemli
simalarından Nida Tüfekçi,
Abbas Sayar, Hüzni Baba
gibi kültür insanlarımız ve
eserlerinin tanıtımını da her
ortamda sürdürdük. Bizim
amacımız Yozgat’ımıza ve
Yozgatlımıza hizmet etmektir”
diye konuştu.
ÇAMLIK ANKARA’YA
BAŞARILAR
Koç, Çamlık Ankara ekinin
de hayırlı olması temennisinde
bulunarak, “Ankara’daki
Yozgatlıların iletişimi de en
güzel şekilde Çamlık Gazetesi
ile olacaktır. Kendilerine yayın
hayatlarında bir kez daha
başarı diliyorum” dedi.
KÖSE, BELEDİYE
AALİYETLERİNİ ANLATTI
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse de yaptığı konuşmada
birlik beraberlik mesajı verdi,
belediyenin hizmetleri ile
alakalı bir sunum yaptı. Köse,
programın hazırlanmasında
emeği geçen herkese teşekkür
ederek, “Yozgat aslında
Yozgat’tan fazla bir özgül
ağırlığı olan bir şehir. Şu anda
Yozgat’ımızın 430 bin nüfusu
var. Yozgatlı olup da Yozgat
dışında yaşayan Yozgatlı
1.8 milyon Yozgatlımız var.
Bunun çok büyük bir kısmı da
Ankara’da yaşıyor” dedi.

BİRLİK MESAJI VERDİ
Konuşmasının devamında
birlik vurgusu yapan Köse,
“Yozgatlılar eğer birlikte
olursa başaramayacağı
hiçbir şey yok. Siz burada
birliği sağlıyorsunuz. Burada
büyük bir güç olmuşsunuz.
Her birimizin siyasi, dünya
görüşü farklı olabilir. Bizim
Yozgatlı deyince Yozgatlının
menfaati deyince orada olma
zorunluluğumuz var. Yozgat
deyince akan suların durması
lazım. Yozgatlılık üst kimliğini
oluşturmak lazım. Güçlü ve
nitelikli lobi faaliyetlerini de
yapmamız lazım. Bu birlik
olduktan sonra her şeye
yöne verecek güce sahip
oluruz. Siyasi ayrışmalarımızı
yansıtmamalıyız. Öyle güçlü
olmalıyız ki onlar sizlere
gelmesi lazım. Bunu yapmak
kendimizi Yozgatlılık üst
kimliğine koyarak olur bu
birlik ve beraberlik var. Yozgat
birçok büyük insan yetiştirdi.
Yakın siyasi tarihimizde
Cumhurbaşkanı yardımcımız
var, Bekir Bozdağ bakanımız,
Milletvekillerimiz Yusuf
Başer, Ethem Sedef, Ali Keven
var. Sayın Cemil Çiçek var,
Lutfullah Kayalar var. Sayın
Abdulkadir Akgül, Sayın
Ertuğrul Soysal var. Hepsinden
yararlanmamız lazım. Bunu
özellikle dile getirmek
istiyorum. Biz bir beraber
oldukça bizim ne kadar güçlü
olduğumuza bizler dahi
inanamayacağız. Önümüzdeki
süreçte Yozgatlı kardeşlerimiz
Ankara siyasetinde de
önemli yerlerde olacaklar.
Buna inancımız tamdır” diye
konuştu.
YATIRIMLARDAN
BAHSETTİ
Son olarak konuşan
Yozgat Valisi Ziya Polat ise,
Yozgat’a yapılan yatırımlardan
bahsetti. Polat, “Öncelikle
Bozok diyarından Yiğitler şehri
Yozgat’tan hepinize selam
getirdim” dedi. Bol kar yağışlı

bir kış temennisinde bulunan
Vali Polat, “Biz bu topraklar
da bizim. Mamak’ta 3 seneye
yakın hizmet ettik. Buradan
da diğer Yozgat’a geçtik.
Mamak’ta 100 bin Yozgatlı
var. Yozgat’tan Yozgat’a gittik.
Aslımız da Sivaslı olunca
kendi evimize gitmiş gibi
hissettik. Ona göre çalışıyoruz.
Biz hep şunu söyledik. Bir
olduktan sonra birlik olduktan
sonra bizim üstesinden
gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı
yok” dedi.
EKİBİMİZ İYİ
Polat, çalıştıkları ekipten
memnun olduklarını belirterek,
“Allah’a şükür ekibimiz
iyi. Valilik çalışanlarımız,
belediyemiz, siyasetimiz
uyum içerisinde çalışıyoruz.
Çalışmaya devam edeceğiz.
Hep söylüyoruz sevdamız
tek: Yiğitler şehri Yozgat.
Biz bunun için elimizden ne
geliyorsa yapmaya hazırız.
Bu toprakların insanı hizmeti
en az alsa bile devletine en
çok duayı eden insanlar. O
yüzden biz bu hemşerilerimize
ne yapsak azdır” şeklinde
konuştu.
HAYALİM BİLİM
MERKEZİ
Yozgat’ta göreve başladığı
ilk gün hayalinin bilim merkezi
olduğunu anımsatan Polat,
şunları kaydetti; “İnşallah
belediyemize imzayı attırdık
TÜBİTAK’la. En yakın
zamanda hayata geçecek
diye düşünüyorum. Çünkü
normalde Yozgat’a bilim
merkezi yapılmıyor. Sağ
olsun belediye başkanımız,
siyasi büyüklerimizin desteği
ile TÜBİTAK’la anlaşmamızı
yaptık, geçtiğimiz hafta
belediye başkanımızla yerimizi
beğendik. İnşallah yeni yıl
ile beraber temelini atarız.
Biz hiç belediyenin malı, özel
idarenin malı diye bakmadık.
Hepsi milletin malı. Orman
Genel Müdürü hemşerimiz
Bekir Karacabey’e de buradan

teşekkür etmek lazım. Gittik
başkanımla. Biz Topçu
göletine, spor vadisine, Çamlık
Milli Parkı’nı dengeleyecek
şehrin gelişimine katkı
sağlayacak bir alan yapmak
istiyoruz dediğimizde ‘baş
üstüne’ dedi. Şu an protokoller
imzalandı, imzalanmak
üzere. Sadece biz piknik
alanı yapmak istemiyoruz.
Yozgat’a artı değer
katacak bir proje yapmak
istiyoruz. İçinde inşallah
hedefimiz, hayalimiz, bir at
çiftliğinin olması, kar kızağı
hedefimiz vardı, yapacağız
inşallah. Çocuklarımızın,
vatandaşlarımızın sosyal
kültürel faaliyetlerini en iyi
şekilde yerine getirebileceği
yerleri hep birlikte yapacağız.
Yer kimin milletin. Milletin
yerini biz tekrar millete
veriyoruz.”
TARIM HAYVANCILIK
KENTİ
Polat, Yozgat’ın bir tarım
hayvancılık kenti olduğunu
belirterek, “Tabi TKDK’nın,
tarım bakanlığının çok büyük
destekleri var. Geçtiğimiz yıl
valiliğimizde Ziraat Bankası
ile yaptığımız bir protokol var.
‘Bozok diyarında yaşamak için
bir sürü nedenim var’ diye. Şu
an Ziraat Bankası, hayvancılıkla
uğraşan hemşerilerimize
sıfır faizle kredi veriyor. Bu
sene dağıttığımız koyun
miktarı hibe şeklinde 40
binin üzerinde. Şu an 370 bin
olduk. Bizim hedefimiz 5 yılın
sonunda 500 bin küçükbaş
hayvana ulaşmak. Bu proje
ile köyümüze dönmek için bir
sebep daha çıktı” dedi.
KÖYÜMÜZE
EVLERİMİZİ YAPALIM
Yozgat dışında yaşayan
Yozgatlılardan bir ricada
bulunan Polat, şöyle konuştu;
“Hepimizin köylerimize
ev yapmasını istiyoruz. Bu
şekilde köylerimizle bağımızın
kopmayacağını düşünüyorum.
Köyümüze yapılacak

yatırımlarda dernekler
olarak önceliklisiniz. Biz
şunu yapacağız dediğinizde
bizim kapımız sizlere açık.
Bu şehre bu şehrin insanına
ne yapsak azdır. Bu sene
Boğazlıyan Yamaçlı tarafına
Yozgat’ta ilk defa beton yol
döktük. Bir sıkıntı çıkmazsa
BSK yerine daha milli yerli
beton yol dökme hedefini
taşıyoruz. Bunu yaparken de
Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Fuat Oktay, Bekir Bozdağ
bakanımız, siyasilerimiz,
milletvekillerimizden şunu
istedik. Biz Yozgat’a bir
parke fabrikası, beton imalat
fabrikası yapalım dedik. Şu
anda keşfini çıkarttık. İnşallah
kış sonu beton yolda bir
sıkıntı çekmezsek biz BSK
yerine inşallah beton yola
devam edeceğiz. Hedefimiz
tüm köylerimizde parke
işinin çoğunu halletmek.
Seneye ‘Bizim köye hiç parke
verilmedi’ cümlesini inşallah
sileceğiz. Bu sene planlamayı
ona göre yapıyoruz.
Ankara’dan parke ile ilgili
ödeneklerin tahsisini aldık.
Şu an planlamayı yapıyoruz.
Dernekler olarak ‘biz parkenin
yarısını veriyoruz’ derseniz
listenin başına sizi yazarız.”
DEVAM ETMELİ
Polat, ilerleyen yıllarda
Yozgat tanıtım günlerinin
devam etmesi taraftarı
olduğunu söyledi. Valilik
olarak bu konuda her
türlü desteği vermeye
hazır olduklarına değinen
Polat, “Hemşerilerimizin
burada iyi durumda olması
bizi mutlu eder ancak bu
hemşerilerimizin Yozgat’a
gelip yatırım yapması bizi
daha çok mutlu eder. Şu an 3
tane organize sanayi bölgemiz
var. Bozok OSB ile ilgili 22
başvurumuz var. Değerli
hemşerilerimizden yer tahsisi
isteyen varsa onların da önünü
açmak bizim boynumuzun
borcu. Şu anda OSB’de çalışan
3 bine yakın hemşerimiz var. 3
OSB ile 10 bine yakın istihdam
sağlamayı hedefliyoruz.
Yozgat üretim şehri, tarım
şehri. Ama ham maddeyi
katma değere çevirmek
önemli olan. Biz nohutta
birinci sıradayız ama leblebi
üretemiyoruz. Şükür geçen
hafta bir hemşerimiz leblebi
üretmeye başladı. önemli
olan da bu biz ham maddeyi
katma değere dönüştürmek
zorundayız. Bu şekilde
şehrimizin kalkınmasına katı
sağlayacağız” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

