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Zorlu günlerden geçtiğimiz bu dönemde derneğimizin bülteninin ilk
sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda,
Dernek kurucu başkanımızın aylık yazısını, üyelerimizin 2022 yılının ilk
3 ayı alanlarında yayımladığı makale özetlerini, dernek üyelerimizin
desteklenen projelerini, derneğimizin düzenlediği etkinliklerden ve
üyelerimizden kısa kısa haberleri bulabilirsiniz. 

Her sayıda biraz daha geliştirmeye çalıştığımız bültenimiz için
eleştirileriniz ve önerileriniz bizler için ayrı bir önem içermekte. Bu
nedenle, bülten hakkındaki düşüncelerinizi
gencnevsehirliler@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletmenizi
bekliyoruz. Bu sayıya yazılarıyla katkıda bulunan üyelerimize teşekkür
ediyoruz. Bir sonraki sayıda tekrar buluşmak dileğiyle iyi okumalar…

Genç Nevşehirliler Derneği yönetim kurulu, TBMM’de
Nevşehirli Milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Genç Nevşehirliler Derneği kuruluşundan itibaren
faaliyetlere ara vermeden devam ediyor. Dernek Yönetimi,
Ankara’da yaşayan Nevşehirli bürokrat, iş insanı ve memur
olarak görev yapan hemşerilerimizi bir araya getirmek için
durmadan ziyaretlerine devam ediyor. Milletvekillerinin de
desteği ile şimdiye kadar devam eden Genç Nevşehirliler
Derneği çalışmalarına hız verdi. TBMM’de Nevşehir eski
milletvekillerinden Mehmet Elkatmış, Nevşehir Milletvekilleri
Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Faruk Sarıaslan, Sakarya
Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Eskişehir Milletvekili
Arslan Kabukçuoğlu ile görüştüler.
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Memleket
Şairlerin, yazarların ve özellikle gurbette yaşayanların özlemini dile getirdiği binlerce sözler vardır. Memleket deyince akla gelen ilk
sözler belki de Ahmet Kutsi Tecer'in bilinen şiiridir.
Orda bir köy var uzakta
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.
Bir de memleket deyince Karadeniz yöresinin mis kokan şiiri vardır!
Özlenmez mi hiç. Hamsi kokar, ter kokar, özlenir buram buram can kokar.
En çok bilinen ve okunan şiirlerden biri ise Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait;
Memleket İsterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim.
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun.
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
İşte benim memleketimde üzerine şiirler, destanlar ve hikayeler yazılacak bir memleket.
Sözlerime gönlümden çıkan sıcak, samimi ve bir o kadar gerçek duygularımla devam etmek istiyorum.
İnsan doğduğu yeri özlemez mi? Ben özlüyorum. Ata toprağı özlenmez mi hiç?
Ben çok özlüyorum.. Öyle bir memleket ki doğasıyla, havasıyla, suyuyla, toprağıyla, tarihiyle, yerin üstü ve hatta yerin altı ile
özlenesi bir memleket. Kapadokya güzel atlar ülkesi.. Milyonlarca yılda ateşin, suyun ve rüzgarın şekillendirdiği topraklarıyla hem
eşsiz bir tabiat harikası hem de bölgede egemen olan uygarlıkların bıraktığı zengin tarihi eserleri ile ülkemizin en önemli kültürel
mirasları arasında bulunur. Sizlerinde yaşadığınızı düşündüğüm bir gerçek üzerine dikkat çekmek isterim. İlk defa karşı karşıya
geldiğiniz bir hemşerinizle muhabbetinizde öncelikle yüzünüzde sıcak bir gülümseme ile birlikte neresindensin, kimlerdensin gibi
sorularla heyecanlanırız ve ısrarla merak ederiz. Lakin bu süre dakikalarla sınırlıysa anlamını yitirir. Aslında tam olarak bahsetmek
istediğim bir şey var. Altını çize çize söylemek istediğim bir şey var. O da ısrar.. Eğer siz memleketi sevdiğinizi düşünüyorsanız ve
buna inanıyorsanız; havasıyla, toprağıyla, doğasıyla ve tarihiyle sevmelisiniz. Sevmelisiniz tabii ki. En çok da insanını sevmelisiniz.
Burada insanı çıkarırsak hiçbir anlamı kalmaz. Tıpkı şu an bulunduğunuz ortamda ya da yaşadığınız şehirde bomboş sokakları
düşünün. Bomboş binaları düşünün. Bomboş toprakları düşünün ve hayal edin. Ne anlam ifade edebilir ki. Toprağa, havaya, doğaya
can veren; bizim nefesimiz, bizim varlığımız, bizim düşüncelerimiz yani bizim insanlığımızdır. Memleketini seviyorsan insanını
sevmelisin.
Sevmelisin ki insan yaşasın, doğa yaşasın, toprak canlansın. Gelin hep birlikte ısrar edelim. Ne kaybedebiliriz ki..
Sözlerime Cahit Zarifoğlu'na ait anlamlı dizelerle son vermek istiyorum.
İnsan sevmeli:
Bazen bir insanı,
Yahut bir ağacı,
Ya da kanadı kırık bir kuşu...
Zaten sevmezse insan
İnsan mı olur?
 
Ziya AĞCA
Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı
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Geleneksel 10. Kahvaltı programımızı Faf Vana Sanayi ev sahipliğinde
gerçekleştirdik.
Genç Nevşehirliler Derneği kahvaltı programları ile faaliyetlerine ara vermeden
devam ediyor. Ankara'da yaşayan değerli bürokrat ve İş İnsanları ile birlikte
Üniversiteli öğrencilerimiz için bir araya geldik. Şimdiye kadar toplamda 270
öğrencimiz ile anlamlı ve faydalı bir birlikteliği sağladık.
Dernek başkanı Ziya Ağca programda şimdiye kadar yaptığımız faaliyetlerin
devamı ve sürekliliği açısından ısrarla devam edeceklerini söyledi. Bu süreçte
desteklerini esirgemeyen Faf Vana Sanayi yönetim kurulu Başkanı Faruk Akpınar
ve Ali Serdaroğlu'na özellikle teşekkürlerini ifade etti.
Programda söz alan Ankara Vali Yrd. Abdullah DÖLEK ise Ankara'da okuyan
Üniversiteli öğrencilerimiz kesinlikle kendilerini yalnız hissetmesinler, her daim
yanınızdayım diyerek güne ayrı bir anlam kattı.
Programa katılan Ankara Vali Yrd. Abdullah Dölek, Yargıtay Üyesi Salim Çevik,
Sanayi Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Md. Ebubekir Gizligider, TSE Daire
başkanı İlker Örücü, Cumhuriyet Savcısı Alp Giray Yapar, Başkent Güvenlik
yönetim kurulu başkanı Salim İnal, Mira Temsilcilik Enerji Danışmanlık Ltd.Şti
Genel Md. Emel Büken, Ankara Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Sözcüsü Ali
Ünal, Polis Akademisi Öğretim üyesi İbrahim İrdem, Korucu Makine Yönetim
kurulu Üyesi Hakan Korucu, Sayıştay daire başkanı Nurşen Kesici, Av. Atilla İlhan,
Av. Mustafa İnal, Av. Ayşe Başak, Av. Mehmet Dinler, Av. Gamze Ünal, derneğin
yönetim kurulu üyeleri ve çok değerli Üniversiteli öğrencilerimiz ile birlikte olduk.

GELENEKSEL 10. KAHVALTI PROGRAMIMIZ
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan
22 üyenin yerine 11 yeni üyenin belirlenmesi için Genel
Kurul'da bir araya geldi. 11 üye seçimi gerçekleştirildi.
Yeni seçilen üyelerden Beytullah Metin, Nevşehir'in
Kozaklı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yargı camiasında
hakimlik, Yargıtay Savcılığı, 4.Ceza Dairesi başkanlığı
yapmış olan Metin artık Yargıtay Üyesi olarak görevine
devam etmektedir.
Ankara'da yaşayan Nevşehirli hemşehrilerimizi tespit
ederek ziyaretlerini gerçekleştiren Genç Nevşehirliler
Derneği'nden, yeni seçilen Yargıtay Üyesi Beytullah
Metin'e hayırlı olsun ziyareti. Genç Nevşehirliler
Derneği başkanı Ziya Ağca şimdiye kadar 120'nin
üzerinde yapmış olduğumuz ziyaretler hem Ankara'da
hemde Nevşehir'de yaşayan hemşehrilerimize rehber
niteliğinde hizmet vermektedir.
Şimdiye kadar yapmış olduğumuz faaliyetler sayesinde
artık Nevşehirliler daha güçlü hareket etmektedir.
Ağca, Yargıtay Üyesi olarak yeni seçilen değerli
hemşehrimiz Beytullah Metin'e yeni görevinde
başarılar diledi. Ziyaretimize eşlik eden hemşehrimiz
Cumhuriyet Savcısı Alp Giray YAPAR, Adalet Müfettişi
Mustafa Şenel ve derneğimizin üyesi ile birlikte
gerçekleştirdik.
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SAHİBİ

Genç Nevşehir l i l er  Derneği  Adına
Ziya  AĞCA

YÖNETİM KURULU

Ziya  AĞCA
Başkan

Av .  Ayşe  BAŞAK
Yönet im Kurul  Üyes i

Erkin  DAVARCI
Yönet im Kurul  Üyes i

Abdulkadir  AYDEMİR
Yönet im Kurul  Üyes i

Murat  UZUN
Yönet im Kurul  Üyes i
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Genç Nevşehir l i l er  Derneği  Web Si te  Sorumlusu ve   e-Bül teni  Edi törü
Okan KETEN

Sayfa  -  Kapak Tasarımı
Okan KETEN

okan.keten@gmai l . com

Sosyal  Medya Adres ler imiz
https ://www.instagram.com/gencnevsehir l i l er

ht tps ://twit ter .com/gencnevsehir
https ://www.facebook .com/gencnevsehir l i l er

Dernek  Adresi  ve  Te le fonu
Çukurambar ,  Beyaz  İnci  Aprt ,  1469 .  Sk .  No : 1 1/2 ,  06510 Çankaya/Ankara

0553 622  22  35

https://www.google.com/search?q=gencnevsehirliler+derne%C4%9Fi&oq=gencnevsehirliler+derne%C4%9Fi&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j69i60l3.4919j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

