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ANKARA ‘YOZGATLI

NOTER’E AĞLIYOR
Ankara’da uzun yıllardır noter
olarak görev yapan hemşerimiz
Mehmet Ünal vefat etti. Ünal’ın
vefatı meslektaşlarını ve
hemşerilerini derinden yaraladı.
Yozgat’ın Yerköy İlçesi
doğumlu olan Ankara eski 2.
Noteri Mehmet Ünal’ın vefatı
memleketinde ve Ankara’da
sevenlerini yasa boğdu.

Ankara’da göz yaşları ve
dualar eşliğinde Karşıyaka
Mezarlığına defnedilen merhum
Mehmet Ünal’a Allah’tan rahmet
diliyoruz.
MESLEKTAŞLARINDAN
DUYGU YÜKLÜ MESAJLAR
Merhum Mehmet Ünal’ın
ardından meslektaşları duygu
yüklü mesajlar yayınladı.

HABERİ İÇ SAYFADA

ANKARA
ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
01 ARALIK 2021
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Sürücülere

Kış Lastiği Uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşan
kış mevsimi nedeniyle Başkentlileri gerekli
önlemleri almaları konusunda uyardı.
Vatandaşlara kar yağışını beklemeden
kış lastiklerini takmaları çağrısında bulunan
Büyükşehir Belediyesi yaptığı duyuruda,
“Soğuk havaların kendini gösterdiği bu
günlerde önleminizi almanızı, güvenliğiniz için
araçlarınıza kış lastiklerinizi takmanızı önemle
rica ederiz” ifadelerine yer verdi.
HABERİ İÇ SAYFADA

www.camlikankara.com

ÖĞRENCi DOSTU

BELEDiYE
Çankaya Belediyesi’nin başlattığı uygulama ile öğrenciler, hafta içi her gün saat

18:00-19:00 arasında belediye yemekhanesinde ücretiz yemek yiyebilecek.
NE YIYECEĞIM DIYE DÜŞÜNMESIN
Taşdelen, "Öğrenciler, hafta içi her
akşam belediyenin yemekhanesinden
ücretsiz yararlanabilecek. Uygulamanın ilk
gününde öğrencilerle birlikte akşam yemeği
yiyen Çankaya Belediye Başkanı Alper
Taşdelen, “Üniversiteli kardeşlerimizin,
üniversiteli arkadaşlarımızın yanında olmak
istedik ve belediyemizin yemekhanesini
üniversitelilere açtık. Çünkü belediye onların
evi. Hiç kimse akşam ne yiyeceğim diye
düşünmesin istedik” dedi.

HABERİ DIŞ SAYFADA

HALK EKMEĞE BÜYÜK ILGI
Ankara Halk Ekmek Fabrikası, ekmek
fiyatlarına yapılan zammın ardından artan talebi
karşılamak ve vatandaşların mağdur olmasının
önüne geçmek için mobil araçlarını sahada
görevlendirdi. Halk Ekmek Fabrikası’nın günlük
ekmek üretimini 1 milyona çıkardığını açıklayan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
“Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar
hepimizi üzdü. Bu görüntülerin önüne geçmek
amacıyla Halk Ekmek Fabrikamızda pazar
günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve
büfelerimizden satış yapacağız” dedi.

Yenimahalle
Belediyesi Sadri
Alışık Konservatuarı
öğrencileri, mezuniyet
öncesi sahada eğitim
imkanı buldu. Çolpan
İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu
ve Piu Entertainment’ın
yapımcılığını üstlendiği,
ATO Congresium’da
sahnelenen Amadeus
adlı oyununa giden genç
tiyatrocu adayları, hem
oyunu izledi hem de teknik
ekibe yardım etti.
HABERI DIŞ SAYFADA

BELEDIYE ONLARIN EVI

UMUTSUZLUĞA KAPILMALARINI İSTEMİYORUZ

Bildiğimiz gibi kara kış yardımları olarak, CHP’li belediyeler olarak
ihtiyacı olan herkesin yanındayız. Ezilenin, mağdurun yanındayız.

Uygulamaya ilişkin konuşan Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen,
şunları söyledi: “Tabii ülkemiz çok ağır
ekonomik şartlardan geçiyor bildiğimiz
gibi. Biz de üniversiteli kardeşlerimizin,
üniversiteli arkadaşlarımızın yanında olmak
istedik ve belediyemizin yemekhanesini
üniversitelilere açtık. Çünkü belediye
onların evi. Hiç kimse ‘akşam ne yiyeceğim’
diye düşünmesin istedik" diye konuştu.

PADİŞAHLARIN GİYDİĞİ KUMAŞ

GELECEK NESİLLERE

AKTARILIYOR

Ankara'nın unutulmaya
yüz tutan değerlerinden sof
kumaşında üretimi canlandırmak
için başlatılan "Tezgahtan Hayata
Sof Kumaş" projesi devam ediyor.
Ankara Kalkınma Ajansı

PAZAR ZIYARET EDIP

ESNAFLA BULUŞTU
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek, Seğmenler Semt Pazarı’nda esnaf
ziyareti gerçekleştirdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek, Seğmenler Semt Pazarı’nı ziyaret
ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
Esnafa hayırlı işler temennisinde
bulunan Başkan Ramazan Şimşek, iş
gömlekleri dağıtımını gerçekleştirdi.
BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR
Başkan Şimşek, ayrıca vatandaşlarla da
kucaklaşıp istek ve önerilerini dinledi.

desteğiyle Kızılcahamam
Belediyesi tarafından başlatılan
projeyle Kızılcahamam, Ayaş,
Çamlıdere ve Güdül ilçelerindeki
kadınlara eğitim veriliyor.
HABERİ İÇ SAYFADA

BAŞKENT’TE

KÖPEK DEHŞETi
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde
okul sonrası eve dönen küçük
çocuk, 10 köpeğin saldırısına
uğradı. Ağır yaralanan çocuk
hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında
Mimar Sinan Mahallesi Altın
Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Cahit

Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu
öğrencisi Enes Koca (12), okuldan
çıkarak evine doğru gitmeye
başladı. Koca, yolda önüne çıkan
10 sokak köpeğinin saldırısına
uğradı. Ayşe ve Serdar Koca çifti
çocuklarının eve gelmemesinden
şüphelenerek aramaya başladı.
Haberi iç sayfada

www.camlikankara.com
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ANKARA ‘YOZGATLI NOTER’E AĞLIYOR

Ankara’da uzun yıllardır noter
olarak görev yapan hemşerimiz
Mehmet Ünal vefat etti. Ünal’ın
vefatı meslektaşlarını ve
hemşerilerini derinden yaraladı.
Yozgat’ın Yerköy İlçesi doğumlu
olan Ankara eski 2. Noteri Mehmet
Ünal’ın vefatı memleketinde ve
Ankara’da sevenlerini yasa boğdu.
Ankara’da göz yaşları ve dualar
eşliğinde Karşıyaka Mezarlığına
defnedilen merhum Mehmet
Ünal’a Allah’tan rahmet diliyoruz.
MESLEKTAŞLARINDAN
DUYGU YÜKLÜ MESAJLAR
Merhum Mehmet Ünal’ın
ardından meslektaşları duygu
yüklü mesajlar yayınladı.
O mesajlar şu şekilde: “
Çok sevdiğimiz meslek
büyüğümüz Mehmet Ünal Abimizin
vefatını üzülerek öğrendim;
Başımız Sağolsun. Ailesine ve
noter camiasına sabır ve merhuma
yüce Yaradan’dan rahmet, mağfiret
ve merhamet diliyorum. Nurlarda
yatsın, mekanı cennet Olsun.
Hikmet Kaplan
Emekli Noter
Çok kıymetli Dostlar,
Maalesef bugün noterlik

mesleğimizin simge isimlerinden,
hukuki kişiliği yanı sıra insani
vasıfları ve yardım sever ve
babacan özellikleri, mesleğimize
çok yönlü katkıları ile akıllardan
silinmeyecek 25. noterliğin
kurucusu ve simge ismi, eski TNB
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Ünal'ın vefat haberini aldık.
Bu vesile ile unutulmayacak
anılar yaşadığımız gönül dostum
Mehmet Ünal'ın ailesine,
sevenlerine, bizlere ve bütün
noterlik camiasına başsağlığı ve
sabır diliyorum.
Kendisine Yüce Allah'tan
rahmet, mağfiret ve merhamet
diliyorum.
Mekanı Cennet olsun.
( İnna lillahi ve Inna ileyhi
Raciun )
Ahmet Suha Ginkök
Mehmet Ağabey,
Çok değerli bir insan, mesleğe
bir çok katkıları olan, her zaman
kişiliğinden ödün vermeyen zarif
bir beyefendi idi. Nurlarda yatsın
hemşehrim. Ailesinin ve tüm
noterlerin başı sağolsun.
Meryem Sevil Özdemir
1986’dan beri meslek

büyüğümüz olarak tanıdığım,
kendisi ile sayısız meslek hatıramın
olduğu Mehmet Ünal ağabeye
rahmet ailesine başsağlığı ve sabır

diliyorum.
A.Turgay Uçaner
Mesleki duruşu,
temsil yeteneği, mesleğe
kazandırdıklarıyla örnek bir
meslek büyüğümüzdü. Allah
rahmet eylesin. Ailesinin,
sevenlerinin ve noterlik camiasının
başı sağ olsun.
Salih Demirkır
Değerli meslek büyüğümüz
Emekli Noter ve TNB önceki
dönem yönetim kurulu üyesi
Mehmet Ünal ağabeyimizi
kaybetmenin derin üzüntüsü
içindeyiz. Başta eşi ve çocukları
olmak üzere camiamızın başı sağ
olsun. Acılarını paylaşır sabırlar
dileriz..
Noterler Derneği
Değerli dostum sevgili
arkadaşım Mehmet Ünal’ın vefatını
üzüntü ile öğrendim. Mesleğimize
olan hizmetleri unutulmayacaktır.
Ailesine sevenlerine camiamıza
başsağlığı dilerim. Allah rahmet
eylesin mekanı cennet olsun.
Mete ÖZARI
Mehmet ağabeyin vefat haberi
beni çok üzdü değerli bir dost ve
arkadaşı kaybettim Allah rahmet

SOF KUMASI

GECiM KAPISI OLACAK
Ankara'nın unutulmaya yüz tutan değerlerinden
sof kumaşında üretimi canlandırmak için başlatılan
"Tezgahtan Hayata Sof Kumaş" projesi devam ediyor.
Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Kızılcahamam
Belediyesi tarafından başlatılan projeyle
Kızılcahamam, Ayaş, Çamlıdere ve Güdül
ilçelerindeki kadınlara eğitim veriliyor.
AK Parti Ankara Milletvekili
Zeynep Yıldız ve Kızılcahamam
Belediye Başkanı Süleyman Acar,
Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret
ederek sof kumaşı ve çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
Projeyle ilgili açıklama yapan
Acar, Halk Eğitim Merkezinde
dört aylık eğitim sürecinin
yürütüldüğünü aktardı.
Bu eğitimleri tamamlayanların
diğer kursiyerlere eğitim
vereceğini bildiren Acar, "Başarılı
olan kursiyerlerimizin evine dokuma
tezgâhı ve ip vereceğiz. İlçemizin yanı

sıra Güdül, Ayaş ve Çamlıdere’deki evlere ücretsiz
olarak dokuma tezgâhları girmiş olacak. Ankara Sof
Kumaşı hem milli kültür mirasımız hem de Ankara’nın
özel bir değeri. İnşallah bu eşsiz ve değerli kumaşı
hak ettiği yere taşıyacağız.
Hedefimiz 2 yıl içerisinde tarihi Ankara sofunu
ülke genelinde yaygınlaştırarak, nesilden
nesile aktarmak." dedi.
Ankara keçisinin tiftiğinden
dokunan sof kumaşının özellikle
16. ve 17. yüzyılda altın dönemini
yaşadığını, bazı Osmanlı
padişahlarının bu kumaştan
dokunan içlik, entari, cübbe ve
kaftanları kullandığının bilindiğini
aktaran Acar, bu kumaşın
doğallığı, yazın terletmeyen,
kışın üşütmeyen yapısı, kolay
buruşmaması ve dayanaklılık gibi
özellikleriyle günümüzde de tercih
göreceğine inandıklarını kaydetti.
Haber Merkezi

Yedek Parça

Separoto Yedek Parça Yozgat | 0507 048 39 90
100. Yıl Sanayi Sitesi 2. Cadde No : 23 / A Şeyh Osman Mahallesi, 66200 Merkez/Yozgat Tel : 0 (354) 564 20 46
Ankara Sipariş :Telefon : 0506 411 90 10 Her Çarşamba Ankara’dan Sipariş Getiriyoruz.

Kalite Ve Orjinallik Garantisi

www.separoto.com.tr

etsin mekanı cennet olsun eşi ve
çocuklarının başı sağolsun
Hayriye Yumurtacı
Mehmet Ünal beyin vefatına çok
üzüldüm. Mesleğimize çok hizmeti
olmuştur. NK 27 maddesinin,
Anayasa mahkemesine MHP
tarafından götürülmesinde önemli
bir rol oynadığı unutulmamalıdır.
Kendisine Allahtan rahmet, ailesine
ve sevenleri ile meslektaşlarımıza
başsağlığı dilerim.
Fahri KÖSE
Hakkında bu kadar övgü dolu
mesaj gelen Mehmet Ünal ağabey
demek ki hepsini hak etmişti.
Ailesi olarak ne kadar gurur
duysanız halkınız.
Hepimizin çok sevdiği ve
saydığı değerli ağabeyime
Allah rahmet eylesin. Ailesine.
Sevenlerine ve meslektaşlarıma
başsağlığı ve sabırlar diliyorum..
Hikmet KAPLAN
Yozgat’ın Yerköy’ümüzün
kanaat önderlerinden ve son
olarak Ankara 25.Noterliği
görevinde bulunan Mehmet
Ünal büyüğümüzü kaybetmenin
üzüntüsünü yaşıyoruz.
Mekanı cennet olsun!

Sürücülere

Kış Lastiği Uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi
yaklaşan kış mevsimi nedeniyle
Başkentlileri gerekli önlemleri
almaları konusunda uyardı.
Vatandaşlara kar yağışını
beklemeden kış lastiklerini
takmaları çağrısında bulunan
Büyükşehir Belediyesi yaptığı
duyuruda,
“Soğuk havaların kendini
gösterdiği bu günlerde önleminizi
almanızı, güvenliğiniz için
araçlarınıza kış lastiklerinizi

takmanızı önemle rica ederiz”
ifadelerine yer verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
meteorolojik tahminlere göre
ani şekilde düşmesi beklenen
sıcaklıklar ve beklenen kar yağışı
öncesi Başkentlileri uyardı.
Yaklaşan kış mevsimi öncesi
vatandaşların önlemlerini almasını
isteyen Büyükşehir Belediyesi,
sürücülerin kış lastiklerini bir
an önce takmaları uyarısında
bulundu. Haber Merkezi
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KÖPEK DEHŞETi
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde
okul sonrası eve dönen küçük
çocuk, 10 köpeğin saldırısına
uğradı. Ağır yaralanan çocuk
hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında
Mimar Sinan Mahallesi Altın
Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Cahit
Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu
öğrencisi Enes Koca (12), okuldan
çıkarak evine doğru gitmeye
başladı. Koca, yolda önüne çıkan
10 sokak köpeğinin saldırısına
uğradı. Ayşe ve Serdar Koca çifti
çocuklarının eve gelmemesinden
şüphelenerek aramaya başladı.
Amcası Ali Osman Koca, okul
yolunda aradığı Enes’i sokak
köpeklerinin arasında kanlar
içerisinde yüzüstü yatarken buldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık
ekipleri, çocuğu Pursaklar Devlet
Hastanesine kaldırdı. Durumunun
ağırlaşması üzerine çocuk Ankara
Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Vücudunun pek çok yerinde
köpek ısırıklarıyla ağır yaralanan
Enes Koca,
hastanenin
yoğun bakım
ünitesinde
tedaviye alındı.
Pursaklar
Belediye
Başkanı
Ertuğrul Çetin
de aileye
geçmiş olsun
ziyaretinde
bulundu.
Enes’i
bulan
amcası Ali
Osman Koca,
“Kardeşim
beni aradı.
Çocuğunun
okuldan geri
dönmediğini
söyledi. Ben
de çocuğa bakmak için aşağıya
indim. Annesi köpeklerin tarlada
çocuğu kovaladığını söyledi.
Sonra tarlaya doğru gittim. Bir
baktım 8 veya 10 tane köpek vardı.
Çantası ilerideydi. Önce çocuğu
görmemiştim. Sonra çocuğa
yaklaştım. Çırılçıplak yerde yatar

vaziyette, her tarafını köpekler
parçalamış şekilde çocuğu
hastaneye götürdük. Ben çocuğun
yanına gittiğimde köpekler
yanındaydı. Başıboş köpekler
yüzünden daha önce bir sürü
olaylar oldu. Fakat kendini bilmez
birkaç tane insan başıboş insanlar
köpeklere yemek vererek kendi
vicdanlarını tatmin ediyorlar.
Annesine ve babasına bakmayan
insanlar sokak köpeklerine
bakıyorlar.
Gelsinler bir de çocuğun
şu halini görsünler. Çocuğun
durumu çok kötü. 2 veya 3 ay
hastane süreci var. Çocuk şu an
yoğun bakımda. Kafatası komple
kazınmış. Çocuğun kafası komple
paramparça. Baldırlarında kasları
gözüküyor. Etleri gitmiş. Köpekler
çocuğu resmen parçalamışlar.
Çocuk yüzüstü yattığından dolayı
yüzü hariç komple parçalamışlar.
Saat 16.30 civarında oldu olay.
Okuldan 200 veya 300 metre
ileride” dedi.
YEĞENİM DE KÖPEKLERİ
ÇOK SEVEN
BİR ÇOCUKTU
Enes’in
teyzesi Kevser
Muslu ise,
“Köpeklerin
bulunduğu
alan çok işlek
olan sitelerin
olduğu bir alan,
okuldaki bütün
veliler şikayetçi.
Ama kimse
bu duruma
aldırış etmiyor.
İlla insanların
canlarının
yanması mı
gerekiyor?
Bizde
hayvanseveriz
ama
hayvanseven
insanlar duysunlar, neredeler?
Görmüyorlar mı? Ben teyzesiyim.
Yeğenim de köpekleri çok
seven bir çocuktu. Yeğenim
sırf köpeği olsun diye Yasin-i
Şerif'i ezberleyen bir çocuktu”
ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi

BELEDiYE
Çankaya Belediyesi’nin başlattığı uygulama ile öğrenciler, hafta içi her gün saat

18:00-19:00 arasında belediye yemekhanesinde ücretiz yemek yiyebilecek.
Taşdelen, "Öğrenciler,
hafta içi her akşam belediyenin
yemekhanesinden ücretsiz
yararlanabilecek. Uygulamanın
ilk gününde öğrencilerle birlikte
akşam yemeği yiyen Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen,
“Üniversiteli kardeşlerimizin,
üniversiteli arkadaşlarımızın yanında
olmak istedik ve belediyemizin
yemekhanesini üniversitelilere açtık.
Çünkü belediye onların evi. Hiç kimse
akşam ne yiyeceğim diye düşünmesin
istedik” dedi. Uygulamaya ilişkin
konuşan Çankaya Belediye Başkanı
Alper Taşdelen, şunları söyledi:
“Tabii ülkemiz çok ağır ekonomik
şartlardan geçiyor bildiğimiz gibi.
Biz de üniversiteli kardeşlerimizin,
üniversiteli arkadaşlarımızın yanında

olmak istedik ve belediyemizin
yemekhanesini üniversitelilere
açtık. Çünkü belediye onların evi.
Hiç kimse ‘akşam ne yiyeceğim’
diye düşünmesin istedik. Hiçbir
üniversiteli kardeşimiz, ‘cebimde kaç
lira var, bugün ne yiyeceğim, yarın ne
yiyeceğim’ diye düşünmesin. Hafta
içi her akşam gelsin, belediyesinde,
evinde bizim misafirimiz olsun
ve akşam yemeğini paylaşalım.
Soframızı paylaşalım istedik. Bugün
ilk gün, başladık ve ben de çok mutlu
oldum, böyle bir hizmeti vermekten
dolayı. Gerçekten çok mutlu oldum.
Sohbetler ettik burada muhabbetler
de ettik. Buna da vesile oldu.
Devam edecek bu eğitim-öğretim
yılı boyunca. Bu hizmetimiz bütün
üniversitelilere devam edecek.

UMUTSUZLUĞA
KAPILMALARINI İSTEMİYORUZ
Bildiğimiz gibi kara kış yardımları
olarak, CHP’li belediyeler olarak
ihtiyacı olan herkesin yanındayız.
Ezilenin, mağdurun yanındayız. Bu
ağır ekonomik şartlarda gerçekten
sabit gelirli yurttaşlarımızın, asgari
ücretle geçinen yurttaşlarımızın, açlık
sınırında yaşayan yurttaşlarımızın
her zaman yanında olmaya devam
edeceğiz. Üniversiteli kardeşlerimize
soframızı açmak bunlardan biriydi.
Çünkü üniversiteli kardeşlerimiz
bizim aydınlık geleceğimizin
teminatı. Hiçbir zaman umutsuzluğa
kapılmalarını istemiyoruz.
Çankaya’nın her zaman yanlarında
olduğunu bilmelerini istiyoruz.”
Haber Merkezi

BASSAGLIGI
Ankara Eski 25. Noteri emekli
çok değerli ağabeyimiz

Mehmet ÜNAL'ın

vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş
bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Zafer ÖZIŞIK
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Sincan Belediye
Başkanı Ercan:
“Ruha hitap eden

işler yapıyoruz”

GENÇ TIYATROCULARA
PROFESYONEL DENEYiM
Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık
Konservatuarı öğrencileri, mezuniyet öncesi
sahada eğitim imkanı buldu. Çolpan İlhan
Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın
yapımcılığını üstlendiği, ATO Congresium’da
sahnelenen Amadeus adlı oyununa giden genç
tiyatrocu adayları, hem oyunu izledi hem de
teknik ekibe yardım etti. Yenimahalle Belediyesi
Sadri Alışık Konservatuarı öğrencileri,
mezuniyet öncesi sahada eğitim imkanı buldu.
Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu
Entertainment’ın yapımcılığını üstlendiği, ATO
Congresium’da sahnelenen Amadeus adlı
oyununa giden genç tiyatrocu adayları, hem
oyunu izledi hem de teknik ekibe yardım etti.
Ocak ayında konservatuar eğitimleri
tamamlanacak olan 16 öğrenci, başrollerini
Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem
Öçalmaz’ın paylaştığı, sahne önünde 35,
sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70
kişilik dev ekibiyle geçtiğimiz sezonun en çok
ses getiren tiyatro oyunu olan Amadeus ile
profesyonel sahne deneyimini de yakından

gördü.
Peter Shaffer tarafından kaleme alınan,
dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri
Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio
Salieri'nin eşsiz hikayesinin anlatıldığı oyunu
büyük bir keyifle izleyen gençler, oyunun kulis,
ışık, ses hazırlıklarını da birebir inceleme fırsatı
yakaladı.
KONSERVATUAR
İLK MEZUNLARINI VERİYOR
Devam zorunluluğu olan eğitimlerinin
ilk yılında oyunculuk yöntemleri, doğaçlama,
oyunculuk temel teknikleri, dünya tiyatro tarihi,
diksiyon, şan, dans dersleri alan öğrenciler,
2’inci yılda da temel oyunculuk, role hazırlık,
dünya tiyatro tarihi, metin inceleme, diksiyon,
şan, dans dersleri aldı. Ocak ayında eğitimleri
tamamlanacak olan konservatuar öğrencileri,
Mezuniyet Oyunu ile de ilk sahnelerini yapacak.
Ayrıca mezun olan öğrenciler, Çolpan İlhan
ve Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu
olarak performanslarını sergileme imkanı
bulacak. Haber Merkezi

“Türkiye Belediyeler Birliği Belediye
Akademisi” Youtube kanalının konuğu
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dı.
Sincan Abdurrahim Karakoç Millet
Kıraathanesinde düzenlenen canlı
yayında Başkan Ercan, Can Çağatay
Yetik’in sorularını yanıtladı. Başkan Ercan
Sincan’ın dününü, bugününü ve yarınını
anlattı. “Geleceğin Sincan’ı için, gelecek
neslimiz için bir sorumluluğumuz var.
Rutin belediye hizmetleri zaten yapmakla
yükümlü olduğumuz işler. Bunları da en iyi
şekilde yapıyoruz. Bizim gayemiz doğrudan
kanunun bize yüklemediği ama yapabilme
imkanımızın olduğu alanlarda yani kültür,
sanat ve spor gibi hem fizik hem zihin
hem de ruha hitap eden işler yapmak.
Bunun için de Mahalle Meclis Toplantısı
düzenleyerek vatandaşımızı dinliyoruz,
Gençlerle Baş Başa programımızla
gençlerimizle buluşuyoruz. Kültür, sanat,
sporla içi içe, teknolojiyi bilinçli kullanan,
çevre hassasiyeti olan gençler yetiştirmeyi
amaçlıyoruz.” dedi. Haber Merkezi

YOZGAT'TAN AVRUPA'YA

KURUYEMiŞ
TEMiNCiSi OLDU

Salmanlı Kuruyemiş…
Yozgat’ın yetiştirdiği urbetçi İş
insanlarından Aytaç Salmanlı’ın topraklarına
kazandırdığı önemli bir yatırım.
Yatırımın temelinde memleket sevdası,
insanına ve toprağına olan vefa geliyor.
İş İnsanı Aytaç Salmanlı’nın
Yerelden kalkınmanın en güzel
örneğini sergilediği ‘Salmanlı Kuruyemiş
Fabrikası’ sektöründe öncülerden bir tanesi
olacak.

AVRUPA’YA ÜRETEREK BAŞLADI
Salmanlı Kuruyemiş Fabrikası, ilk olarak
Avrupa’nın farklı ülkelerine üretim yapmaya
başladı. Tesis, ilerleyen süreçte iç piyasada
da önemli yatırımlara imza atacak.
Bozok Yaylası Yozgat’tan dünyanın farklı
ülkelerine kuru yemiş ihraç eden Salmanlı
Kuruyemiş, kapasitesini ilerleyen süreçte
kademeli olarak artıracak.

2016’DAN BU TARAFA…
2016 yılından beri
Almanya’nın Stuttgart bölgesinde
sürdürdüğümüz çalışmalara ek
olarak Türkiye’de modern ve
yeni bir üretim fabrikası kurmanın
gururunu yaşıyoruz. Ürün kalitesi
ve damak tadından asla ödün
vermeden güveninize layık olmaya
devam ediyoruz.

YOZGAT LEBLEBİSİ ÜRETİYOR

PAZAR ZIYARET EDIP

ESNAFLA BULUŞTU
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek, Seğmenler Semt Pazarı’nda esnaf
ziyareti gerçekleştirdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek, Seğmenler Semt Pazarı’nı ziyaret
ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
Esnafa hayırlı işler temennisinde
bulunan Başkan Ramazan Şimşek, iş
gömlekleri dağıtımını gerçekleştirdi.
BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR
Başkan Şimşek, ayrıca vatandaşlarla da
kucaklaşıp istek ve önerilerini dinledi.
Şimşek, "Hemşerilerimiz sağ olsunlar
bizden desteklerini hiç esirgemediler.
Esnafımız ile bir araya gelmek bizleri çok
mutlu ediyor" dedi.
Pazar yerinde Başkan Şimşek’i
görmenin mutluluk verdiğini ifade eden
söyleyen Gölbaşılı vatandaşlar, hizmetleri
sebebiyle Şimşek’e teşekkürlerini iletti.
Haber Merkezi

HALK EKMEĞE BÜYÜK ILGI
Ankara Halk Ekmek
Fabrikası, ekmek fiyatlarına
yapılan zammın ardından
artan talebi karşılamak
ve vatandaşların mağdur
olmasının önüne geçmek
için mobil araçlarını sahada
görevlendirdi.
Halk Ekmek Fabrikası’nın
günlük ekmek üretimini 1
milyona çıkardığını açıklayan
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, “Halk Ekmek
büfeleri önünde oluşan
kuyruklar hepimizi üzdü. Bu
görüntülerin önüne geçmek
amacıyla Halk Ekmek
Fabrikamızda pazar günleri
de üretim yapacak, mobil
fırınlarımız ve büfelerimizden
satış yapacağız” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, Halk
Ekmek Fabrikası’nın artan
talebi karşılamak için üretim
kapasitesini artırarak günlük 1
milyona çıkardığını açıkladı.

Piyasadaki ekmek
fiyatlarına yapılan zam
sonrası un stokları bitene
kadar Halk Ekmek fiyatlarının
değiştirilmeyeceğini ve 1
lira 25 kuruştan satılacağını
duyuran Yavaş sosyal medya
hesaplarından yaptığı son
paylaşımda, “Halk Ekmek
büfeleri önünde oluşan

kuyruklar hepimizi üzdü. Bu
görüntülerin önüne geçmek
amacıyla Halk Ekmek
Fabrikamızda pazar günleri
de üretim yapacak, mobil
fırınlarımız ve büfelerimizden
satış yapacağız” sözleriyle
vatandaşların mağduriyetlerini
önleyeceklerini söyledi.
Haber Merkezi

Kuruyemiş üretiminde geniş bir
yelpazeye sahip olan Salmanlı Kuruyemiş
Tesisleri, aynı zamanda Yozgat’ta yerli
üreticiyi de destekliyor. Yozgat Leblebisi
artık Yozgat’ta üretiliyor. Salmanlı
Kuruyemiş Fabrikası, yerli üreticinin
ürünlerini kolaylıkla satışa sunacağı, yerel
işletme mantığının en güzel örneklerinden
bir tanesi oldu.

FABRİKAMIZ SORGUN’DA
Sorgun Şeker Fabrikası kavşağında
hizmet veren Salmanlı Kuruyemiş, Modern
binası, üretim kapasitesi ve istihdam
imkanları ile gelişen ve büyüyen Yozgat’ın
yerelden kalkınma hamlesine önemli bir
kazanım olacak.

PARA İKİNCİ PLANDA
Salmanlı Kuruyemiş Fabrikasını memleketine
kazandırmanın gururunu yaşayan İş İnsanı Aytaç
Salmanlı, duygularını şu sözlerle dile getiriyor:
Amacımız burada kendi insanlarımızla,
kendi hemşerilerimizle birlikte yol alma
amacındayız. Aslına ben bu yatırımı
Yozgat’ta değil de Almanya’da yapsam,
Ankara’da yapsam, İstanbul’da yapsam
daha karlı olurdum. Fakat ben bunları
tercih etmedim, parayı ikinci planda tuttum.
Burada amacımız, Avrupa’da dünyada tüm
ülkelere ihracat yapmak. Burada yaptığımız
ürünleri tüm dünya pazarına tanıtacağız
inşallah.”

