YOZGATLILARIN SESI

Çamlık TV program yapımcısı Basri Akdağ da
Çamlık Medya Ankara ekini ziyaret etti. Akdağ, Çamlık
Ankara’nın Yozgatlıların sesi olarak kurulduğunu
ifade etti. Çamlık Medya’nın Yozgatlıların sesini
duyurma misyonu ile hareket ettiğini kaydeden
Akdağ, “Çamlık Ankara'ya başarılar diliyorum.
Ankara'da oldukça yoğun bir Yozgatlı nüfusu da var.
Halen mevcutta Yozgat'ta devam eden bir gazete
televizyonu var. Şimdi de Ankara'da Yozgatlıların
sesi olarak kuruldu. burada Yozgatlıların sesi olacak.
Yayın hayatında sizlere başarılar diliyorum. Buradan
da tüm hemşehrilerimize selamlarımızı, saygılarımızı
iletiyorum” şeklinde konuştu.
HABERİ DIŞ SAYFADA

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven:
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KÖPRÜ OLACAK

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili
Ali Keven, Ankara’da yayın hayatına
başlayan Çamlık Ankara Gazetesi’ni ziyaret
etti. Keven, Çamlık Medya Grubunun
Ankara’da faaliyete başlamasından mutluluk
duyduğunu belirterek, “Çamlık Ankara'da
çalışan arkadaşlarımız benim için çok
yabancı insanlar değil. Hepsi benim çok
eski arkadaşlarım. Kendilerinin buraya
gelmiş olmalarından dolayı çok sevindiğimi
belirtiyorum” dedi.
HABERİ İÇ SAYFADA

“MEMLEKETLE
Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut İbiş:

BAĞIMIZI KOPARMADIK”
İbiş, “Ankara’dayız. Ankara’dayız. Ankara'daki nüfusta sanki
hitap ediyoruz gibi hep genel algı budur. Ama biz köyümüzü,
memleketimizi unutmuyoruz. Bizim buradaki amacımız. Biz
köyümüze de ne katabiliriz veya köylülerine katabiliriz” dedi.

ÇAMLIK ANKARA’YA KONUŞTU

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,

“GURUR
Çamlık Ankara’yı ziyaret etti, ‘hayırlı olsun’ dedi

DUYDUK”

Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Genel Başkanı
Mesut İbiş, Çamlık Ankara
Gazetesine özel açıklamalarda
bulundu. Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonunun
olağan genel kurulu yapıldı.
Yapılan genel kurulda Mesut
İbiş bir dönem aradan sonra
tekrardan Başkanlığa seçildi.
İbiş, Çamlık Gazetesi ve
Çamlık Ankara Gazetesi Yazı
İşleri Müdürü Tarık Yılmaz’a yeni
dönemde yapacaklarını anlattı.

HERKESE GÖREV VERDİK
Başkan İbiş, " Esnaf ve
sivil toplum kuruluşlarını
olsun, diğer
kuruluşlar olsun
veya da Yozgatlı
hemşerilerimiz
olsun çok iyi
bir şekilde
tanıtımını
yapıyorsunuz.
Biz bundan
mutluluk
duyuyoruz"
dedi. HABERİ İÇ SAYFADA

"BAŞKENT’TE SES GETİRECEĞİZ"
Yozgat
Demokrat Dernekler
Federasyonu Genel
Başkanı Mesut
İbiş, Başkent'te
yapacakları
çalışmalar ile ses
getireceklerini
söyledi. İbiş, "Onun
dışında dediğim
gibi yani ayın on
birinde Anıtkabir'e
çıkıyoruz. Ondan
sonra dernek
başkanlarımız ve
yeni yönetim ile yüz
elli iki yüz kişilik bir
yönetimimiz var.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Ankara’da yayın hayatına
başlayan Çamlık Gazetesi’ni ziyaret etti. Çamlık Gazetesi
Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’a konuk olan Başer, “Yozgat’ta
başarılı işlere imza atan Çamlık Gazetesi’nin Ankara’da da
yayın hayatına başlaması bizi oldukça mutlu etti” dedi.
ÖNEMLI BULUYORUM
DESTEK OLACAĞIZ

Başer, Yozgat dendiği zaman ülke genelindeki
tüm Yozgatlıların kastedildiğini belirterek,
“Hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum tabii.
Yozgat Çamlık Gazetemiz Yozgat'ta yaptığı
çok güzel yayın hayatını Ankara'da sürdürmesi
bizi çok oldukça mutlu etmiştir. Bugün
itibariyle de hemşerilerimizle birlikte Çamlık
Ankara'da gazetesine hayırlı olsun ziyaretinde
bulunduk. Tabi şuna bakmak lazım. Yozgat
dendiğinde sadece Yozgat'ta oturanlar değil,
Yozgat'ın dışında özellikle Ankara gibi büyük
şehirlerimizde Yozgat'ta oturanlardan daha
çok Yozgat'ta yaşadığını biliyoruz. Ankara'da
da çok değerli iş adamlarımız, hemşerilerimiz
mevcut bürokrasiden tutun da her kademede
olan Yozgatlı hemşerilerimiz var. Elbette onlarda
Yozgat'ta ilgili haberleri duymak isterler. Bu
nedenle bu girişiminizi önemli buluyorum”
şeklinde konuştu.

SÜRPRİZ
MİSAFİR!

Sincan Belediyesinin sevimli bir misafiri
vardı. Sincan’da ikamet eden Elif Sapmaz
vergi yatırmak için Sincan Belediyesinin
yolunu tuttu. Elif Sapmaz’a sevimli keçi
dostu Pamuk da eşlik etti. Sahibinin vergi
yatırmasını bekleyen Pamuk ilgi odağı
oldu. HABERİ DIŞ SAYFADA

Çamlık Medya ekibinin başarılı işlerini
yakından takip ettiklerini anlatan Başer,
“Yaptığınız işler hem Yozgat hem Ankara
açısından hemşerilerimiz açısından önem
taşıyor. Yozgat dışında yaşayan hemşerilerimizin
memleketleri adına önemli haberlere ulaşmasına
vesile oluyorsunuz. Başta tabi gazete sahiplerini
siz gazetecilik olarak sizlere genel müdür olarak
ve hakikaten gurur duyuyoruz. Bugün itibariyle
de hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yaptığınız
çalışmalara biz de elimizden geldiğince
destek olmak isteriz tabii ki. Burada çok büyük
çalışmalar var, hemşerilerimiz var. İnşallah tabi
gazetecilik bildiğiniz gibi yıllardır yapıyorsunuz.
Yaptığınız süre içerisinde hakikaten yaptığınız
gazeteci yayın hayatı, Yozgat'ın kalkınmasına
yönelik çalışmalarına yönelik yön verici ve ön
açıcı çalışmalarınız oluyor. Tabi basını çok
önemsiyoruz" diye konuştu. Haberi dış sayfada

MESUT
İBİŞ

Şu anda yürütme
kurulunda öyle
sürüyor. Burası çok
önemli bir rakam.
Yani 200 kişiye yakın
bir yürütme kuruldu
demek. Artık
yavaş yavaş büyük
ses getirecek.
Mantıklı güçlerini
bazen ortak karar
alabilecek yapıda
işler. Derneklerimiz
çoğalıyor. Yeni
üye derneklerimiz
şu anda genel
kurullarına hazırlık
yapıyorlar" dedi.

Yeni Otobüslerden
‘Ankara’ya Merhaba’

Başkentlilere daha güvenli ve konforlu
bir toplu ulaşım için çalışmalarına hız
kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir
Belediyesi, araç filosunu her geçen gün
genişletiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi
EGO Genel Müdürlüğü, 2013’ten beri ilk
kez alınan ve ilk teslimi yapılan toplam 76
körüklü, solo ve elektrikli otobüsler için 2
bin 500’ün üzerinde EGO şoförüne teknik
ve uygulamalı eğitim vermeye başladı.
HABERI IÇ SAYFADA

FIRSATÇILIĞA

GEÇIT YOK
Kahramankazan Belediyesi zabıtası,
marketler ve gıda satışı yapılan işletmelerde
fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapılmaması
için başlattığı denetimlerini sürdürüyor.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat
Oğuz, fırsatçılığa ve fahiş fiyat artışlarına
geçit vermeyerek, vatandaşı mağdur
ettirmeyeceklerini söyledi. Haberi iç sayfada
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Yeni
Otobüslerden
‘Ankara’ya
Merhaba’

FIRSATÇILIĞA

GEÇIT YOK

Kahramankazan Belediyesi zabıtası,
marketler ve gıda satışı yapılan
işletmelerde fiyat artışlarıyla fırsatçılık
yapılmaması için başlattığı denetimlerini
sürdürüyor. Kahramankazan Belediye
Başkanı Serhat Oğuz, fırsatçılığa ve
fahiş fiyat artışlarına geçit vermeyerek,
vatandaşı mağdur ettirmeyeceklerini
söyledi.
Kahramankazan Belediyesi
zabıtası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın "Yaşanan fiyat artışlarının
vatandaşlarımızı bunaltmaması için
gereken tedbirleri alıyoruz. Fırsatçılara
da göz açtırmayacağız. Bu konudaki
denetimleri sıkılaştırıyoruz" çıkışının
ardından bu alanda başlattığı denetimleri
hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, gıda,
sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş
fiyatlarla satılmaması için denetimlerine
aralıksız devam ediyor.
Zabıta ekipleri, market, pazar yeri,
gıda, hijyen ve tüketim maddesi üretilen
ve satılan tüm iş yerlerini mercek altına
aldı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları
denetimleri artıran ekipler, 7/24 esasına
göre, fırsatçılara ve fahiş fiyat artışı
yapılmasına izin vermiyor. Ekipler market,
pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi
satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı
olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat,
fatura, etiket kontrolü yapan ekipler,
ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını
da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin
reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları
karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı
farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı
tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli
işlemler uygulanıyor.
VATANDAŞIMIZI
MAĞDUR ETTİRMEYİZ
Kahramankazan Belediye Başkanı
Serhat Oğuz, bu kapsamda yaptıkları
denetimleri daha da sıklaştırdıklarını
belirterek, denetimlerin aralıksız olarak
sürdürüleceğini söyledi. Vatandaşların
mağdur edilmemesi için ellerinden geleni
yaptıklarını ifade eden Oğuz, “Fırsatçılığa
ve fahiş fiyat artışlarına ilçemizde geçit
vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı
mağdur ettirmeyiz” dedi. Haber Merkezi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven:

KÖPRÜ OLACAK
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili
Ali Keven, Ankara’da yayın hayatına başlayan
Çamlık Ankara Gazetesi’ni ziyaret etti. Keven,
Çamlık Medya Grubunun Ankara’da faaliyete
başlamasından mutluluk duyduğunu belirterek,
“Çamlık Ankara'da çalışan arkadaşlarımız
benim için çok yabancı insanlar değil. Hepsi
benim çok eski arkadaşlarım. Kendilerinin
buraya gelmiş olmalarından dolayı çok
sevindiğimi belirtiyorum” dedi.
SAHİP ÇIKMALIYIZ
Çamlık Medyaya çalışmalarında başarılar
dileyen Keven, “Tabi bu güzel dileklerle.
Yeni iş yerinde yeni yaşamlarında başarılar
diliyorum. Çamlık Ankara. Öyle sanıyorum.
Ankara'da yaşayan koordinatlarında Yozgat'ta
yaşayan Yozgatlı arasında bir gönül köprüsü
kuracak. Ben Tarık kardeşimin bu konuda
başarılı olacağına inanıyorum. Ama tabii
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burada yapacak da bir şey var. Bütün Yozgat
bana düşen görev. Bu anlayışla yola çıkan bir
gazeteye sahip çıkmak, onun önünü açmak.
Bu hepimize düşen büyük bir sorumluluk. Ben
kendi adıma bana düşen bir şey olduğunda ben
her şeyi yapmaya o anda da hazırım. Kendisine
de bunu ilettim.
Tekrar Çamlık Ankara'ya dolayısıyla
Çamlık Yozgat'a başarılar diliyorum. Birlikte
olacağız, bu dayanışma duygularını iletmek için
buradayım. Bütün Yozgat hemşerilerime gazete
kanalıyla selamlarımı iletiyorum” şeklinde
konuştu.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Çamlık Gazetesi Yazıişleri Müdürü Tarık
Yılmaz da Keven’e nazik ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti. Yılmaz, Çamlık Medya ekibinin
Yozgatlının olduğu her yerde yer almaya gayret
edeceğini kaydetti. Eda DEMİREL

Başkentlilere daha güvenli ve konforlu
bir toplu ulaşım için çalışmalarına hız
kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir
Belediyesi, araç filosunu her geçen gün
genişletiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi
EGO Genel Müdürlüğü, 2013’ten beri ilk
kez alınan ve ilk teslimi yapılan toplam
76 körüklü, solo ve elektrikli otobüsler
için 2 bin 500’ün üzerinde EGO şoförüne
teknik ve uygulamalı eğitim vermeye
başladı. İleri teknolojiye sahip araçların
Ankara’ya ulaştığını sosyal medya
hesapları üzerinden Başkentlilerle
paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, “Göreve geldiğimiz ilk
günden itibaren başladığımız çalışmalar
sonucunda yıllardır otobüslerin az
olmasından kaynaklanan şikâyetleri
bitiriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz
301 yeni otobüsümüzün ilk teslimatı
için eğitimlere başladık. Çok yakında
yollarımız kırmızı beyaz olacak” dedi.
2013’ten beri ilk kez yeni otobüs alımı
gerçekleştiren EGO Genel Müdürlüğü, ilk
etapta toplamda 76 yeni otobüsü teslim
alarak 2 bin 500’ün üzerinde EGO otobüs
şoförüne teknik ve uygulamalı eğitim
vermeye başladı.
İleri teknolojiye sahip araçların
Başkent’e geldiğini sosyal medya
hesapları üzerinden videolu paylaşım
yaparak duyuran Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, “Göreve
geldiğimiz ilk günden itibaren
başladığımız çalışmalar sonucunda
yıllardır otobüslerin az olmasından
kaynaklanan şikâyetleri bitiriyoruz.
Filomuza dahil ettiğimiz 301 yeni
otobüsümüzün ilk teslimatı için eğitimlere
başladık. Çok yakında yollarımız kırmızı
beyaz olacak” dedi.
YENİ OTOBÜSLER SAHAYA
ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR
EGO Genel Müdürlüğü, uzman
firma eğitmenleriyle iş birliği yaparak yeni
otobüs alımı kapsamında kasım ayı içinde
teslimi yapılan toplam 76 körüklü, solo ve
elektrikli otobüsü şoförleri ile seferlere
hazırlıyor. Haber Merkezi
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“MEMLEKETLE
Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut İbiş:

BAĞIMIZI KOPARMADIK”
İbiş, “Ankara’dayız. Ankara’dayız. Ankara'daki nüfusta sanki
hitap ediyoruz gibi hep genel algı budur. Ama biz köyümüzü,
memleketimizi unutmuyoruz. Bizim buradaki amacımız. Biz
köyümüze de ne katabiliriz veya köylülerine katabiliriz” dedi.

Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Başkanı
Mesut İbiş, Çamlık Ankara
Gazetesine özel açıklamalarda
bulundu. İbiş, “Ankara’dayız.
Ankara’dayız. Ankara'daki
nüfusta sanki hitap ediyoruz
gibi hep genel algı budur. Ama
biz köyümüzü, memleketimizi
unutmuyoruz. Bizim buradaki
amacımız. Biz köyümüze de
ne katabiliriz veya köylülerine
katabiliriz” dedi.
ÇAMLIK ANKARA’YA
KONUŞTU
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonunun olağan
genel kurulu yapıldı. Yapılan
genel kurulda Mesut İbiş bir
dönem aradan sonra tekrardan
Başkanlığa seçildi. İbiş, Çamlık
Gazetesi ve Çamlık Ankara
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
Tarık Yılmaz’a yeni dönemde
yapacaklarını anlattı.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Başkanı Mesut
İbiş’in açıklamalarının satır
başları ise şöyle:
HERKESE
GÖREV VERDİK
Esnaf ve sivil toplum
kuruluşlarını olsun, diğer
kuruluşlar olsun veya da
Yozgatlı hemşerilerimiz olsun
çok iyi bir şekilde tanıtımını
yapıyorsunuz. Biz bundan
mutluluk duyuyoruz. Bize
düşen ne varsa biz de her
zaman yanınızda oluruz. Genel
kurulumuzu yaptık. Şöyle
söyleyeyim. Biliyorsunuz
kurucu başkanlığı yaptıktan
sonra bir dönem ara vermiştik.
Tekrardan bir dönem
seçildikten sonra tekrar yine
geçtiğimiz ay hemşerilerimizin
geniş katılımıyla tekrardan
genel kurulumuz yaparak
ben başkanlık görevini
yeni yönetimimiz ile aldık.
Yapmamız gereken şuydu ilk
etapta baktığımız zaman sistemi
kurmak. Hep onu diyorum.

Yani sistemsel yapıyı kurduktan
sonra bir şeyler daha hızlı,
daha dikkatli, daha düzgün bir
şekilde yürüyor. Biz de yönetim
kurulumuzun görev dağılımını
yaptık. Normalde derneklerde
şöyle bir yapı vardır veya
federasyonlar da asil yönetim,
yedek yönetim, denetleme,
disiplin gibi kadrolar vardır.
Şimdi yedek dediğimiz zaman
arkadaşlar kendilerini birisi
asil yönetirken çıkacak da
diğer arkadaş çağrılacak. Asıl
görev alacak alışına kadar
da ne durumda olduğunu
siz biliyorsunuz. Şimdi biz
burada açık konuştuk ve deki
arkadaşlarımıza yedek olay
yok artık. Hepsini yönetim
içine dahil ettik. Hepsinde
sorumluluk alanlarını aştık.
Herkesle alanında tecrübeli
olduğu bilgi alanda tecrübeli
şekilde onlar da yönetime
dahil oldu. Burada görev
bölümü de çoğalmaya
başladı. Otomatikman yani
yeni yük bizden daha çok bu
sefer yavaşlamaya başladı.
Artı yapılan işler de verimli
olmaya başlıyor. Bu yönde
ilerleyince daha sonra da
tabi bizim tüzüğümüz gereği
Meclis yönetimi, kadın meclisi,
gençlik meclisimiz var ve
orada da federasyon nasıl daha
geçmişte güzel ve başarılı işler
yaparsa bu sefer gençliğimi
sayısı da artmaya başlıyor. Ya
da yeni insanlar, kadınlar işte
biz de görev almak istiyoruz
gibi talep de olmaya başlıyor.
Zaten bu nokta çok önemli.
Şimdi bunu yakaladıktan
sonra zaten gerisi geliyor.
Niye insanlar demek ki artık
federasyonun kurumsallaştığını
görebiliyor. İşte daha güzel
işler yapacağına inandığı için
bu arkadaşlarımız otomatikman
görev alınca bu sefer ortaya
güzel işler çıkıyor. Biz de
bundan mutlu oluyoruz.

BAĞIMIZI KOPARMADIK
Evet Pandemiden dolayı
yarım kalan projelerimiz
var. Yer alma kampanyası
biliyorsunuz onunla ilgili gayet
başarılı bir şekilde gidiyor.
Biraz daha hız verilecek. Bunun
haricinde kadın meclisimiz
yine güzel bir çalışmayla,
projeyle ortaya tekrar çıkacak.
Gençlerin güzel 3 4 tane projesi
var. Hatta Yozgat'a geleceğiz.
Orada ilk arayacağım kişi yine
sizlersiniz. Çünkü bence şimdi
şöyle bir şey var. Ankara’dayız.
Ankara'daki nüfusta sanki hitap
ediyoruz gibi hep genel algı
budur. Ama biz köyümüzü,
memleketimizi unutmuyoruz.
Bizim buradaki amacımız. Biz
köyümüze de ne katabiliriz
veya köylülerine katabiliriz. Siz
üç dört ay önce hatırlarsınız.
Ben Meclis başkanla beraber
tüm Yozgat'taki üyelerine
köylerinin hepsini tek tek
ziyaret edip hem muhtarlar hem
köydeki gördüğüm insanlarla
kısa sohbetler yaptım. Onlarla
ilgili aldığım notların duruyor
hala bu konuda da. Sayın
Valimize yeni yönetim kuruluyla
bir randevu talebimiz olacak.
Kendisine çıkacağız. Hem
federasyonumuzu anlatacağız.
Hep de şöyle de düşünmek
istemiyorum. Yani işi düştüğü
gerdiler. Tarzına da girmek
istemiyorum. Sadece bizleri
tanısınlar. Bizimle yapmak
istediğimizi bilsinler.
Biz onlarda para benim
istemeyeceğiz. Yani öyle bir
talebimiz yok. Biz köylerimizin
yapılabilecek şeyleri varsa
hatta biz de buna destek olmak
şartıyla böyle bir ve orada
da sizlere zaten. Yozgat'a
geldiğimizde sizleri de ziyaret
edeceğiz. Çünkü bu aklımda
bayağıdır sizleri de ziyaret
etmek.
BAŞKENT’TE
SES GETİRECEĞİZ
Onun dışında
dediğim gibi yani
ayın on birinde
Anıtkabir'e çıkıyoruz.
Ondan sonra dernek
başkanlarımız ve
yeni yönetim ile yüz
elli iki yüz kişilik bir
yönetimimiz var.
Şu anda yürütme
kurulunda öyle
sürüyor. Burası çok
önemli bir rakam.
Yani 200 kişiye
yakın bir yürütme
kuruldu demek.
Artık yavaş yavaş
büyük ses getirecek.
Mantıklı güçlerini
bazen ortak karar
alabilecek yapıda
işler. Derneklerimiz
çoğalıyor. Yeni üye
derneklerimiz şu anda
genel kurullarına
hazırlık yapıyorlar.
Yeni üye derneklerimiz
katılacak. Yine
biliyorsunuz son
dönemde bir
önceki dönemde
10 tane derneğe
üye yapmıştık. Bu
sayı artacak tabii ki
artmasına da neden

duyarlılık? Dernek sayısı 200
de olsa. Önemli olan hep
duyarlılık. Burası nasıl güzel bir
iş yapar, topluma faydalı olur
gencine, kadınına nasıl faydalı
olursa zaten cazibe merkezi
haline gelir. Yani kıymetli olur
ve onu da sonra. Yani biz de şu
amacımız var. Bu sorumluluk
bizde Federasyonumuzun bu
dönem yerini kazandıracağız.
17 kişilik bir arabamızı
biliyorsunuz olacak. Bu şu
anda bitmek üzere. Şöyle
söyleyeyim. Bunun dışında hep
söylüyorum işte daha önceki
röportajlar arkadaşlarımızda
da kan olayı vardı. Geçen de
kendi kan verdim. Özellikle
söyleyebilir köyümüze acil
lazımdı. Orada da paylaşım
yaparak aslında topluma
mesaj vermeye çalıştım. Yani
bir gün size de lazım olabilir.
Bu çok önemli bir şey. Yoksa
elbette hepimizin eşi dostu
var. Bir şekilde baktığınız
zaman işte arıyoruz iki üç kişiyi
buluyoruz. Ama önemli olan
toplum hareket etmek gibi
Yozgatlıların Ankara'daki sesini
duyurmamız lazım. Birlikte
olmamız lazım. Siyasette neler
yapabiliriz de zaman içerisinde
kendimiz oturup konuşacağız.
Diğer federasyonumuzla
da Ankara'daki diğer
Federasyonlarımızları da
ziyaretlerimiz olacak. Onlarla
da sohbetlerimiz. Yozgat için
ne yapabiliriz? Ortak nokta
da işte bu ara biliyorsunuz
Ankara'da biraz başladı yine
tanıtım günleri ile alakalı bir
şey. Yani bizler ortaklaşa ne
yapabiliriz gibi. Ben böyle bir
teklifle gideceğim. Ben ayrı
gayrı olmadan ne yapabiliriz
insanlarımıza onun peşindeyiz.
Yani bütün gayemiz Yozgat'a
ve Yozgatlı ya hizmet etmek.
Onların sorunlarını, sevinçlerini
paylaşmak. bu süre zarfında
da amacımız Yozgat'ta birlik
beraberliği sağlamak olacaktır.
Tekrar tekrar yine uzun uzun
etkinliklerimizde buluşacağız.
GÜZEL PROJELER
YAPACAĞIZ
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Genel Başkan
Yardımcısı Sezgin Başol, güzel
projeler yapacaklarını söyledi.
Başol, “Kurulumuz yeni
yaptık. Güzel projelerimiz var.
Güzel işlere imza atacağız.
Her şey daha da güzel
olacak. Federasyonumuz ve
Yozgat’ta daha güzel yerlere
taşıyacağımıza inanıyoruz.
Herkese selam olsun” dedi.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Gençlik Kolları
Başkanı Ali Şahin, “Geçmişten
geleceğe yaptığımız projelerle
ve yapacaklarımız da Yozgatlı
genç arkadaşlarımızı bir araya
getirerek örgütlü toplum birlik
olarak kültürümüzü asimile
olmadan geleceğe aktarmak ve
bunu en güzel yolla geliştirmek
istiyoruz” dedi.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Gençlik Kolları
üyesi Koray Şener, “Yozgat
Sorgun Tulum Köylüyüm.
Federasyonun hemen
hemen yeni başkan Göreve
geldiğinden beri yanınızdayız

ve gençlik kollarındayım,
gençlik kollarıyla beraber
faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
Ankara'daki Yozgat gençlerle
bir araya geliyoruz ve faaliyetler
sağlıyoruz. Yeni projelerimiz
var. Projelerimizi yapmaya
çalışıyoruz. İşte saft kursumuzu
başlatacağız. En yakın zamanda
imzamızı bekliyoruz. Bakalım
imzayı attıktan sonra güzel de
projelerimiz var” diye konuştu.
Yozgatlı Demokrat
Dernekler Federasyonu Gençlik
Kolları üyesi Serhat Çalışkan
ise, “Yozgat Sorgun Tulum
Köyü burada. Gençlik Kolları
Başkanıyım. Heyecanlıyız.
Güzel bir şeyleri projelerimiz
var. Zaten Ankara'daki gençleri
buraya toplamayı düşünüyoruz.
Bu projemiz ilk önce bu. daha
sonradan da güzel şeyler
yaparız. Hepimiz bir arada
toplayıp Gençlere bir şeyler
katabilmek açıkçası bir Yozgatlı
olarak” dedi.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Örgütten Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
Cengiz Atik, “Benim ismim
Cengiz ATİK Yozgat Sorgun
veliöldük. Köyündenim. aynı
zamanda Veliöldük Köyü Kültür
ve Dayanışma Derneği'nin
başkanıyım. Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu'nda
örgütten sorumlu genel başkan
yardımcısı. Federasyondaki
görevimde budur. İlk etapta
federasyonumuzun hedefi
66 köyü federasyon çatısı
altında toplamak. 66 bizim
plakamız öncelikli olmak
istiyoruz. Bununla ilgili ben
örgütlenmeden sorumlu olarak
çok hızlı bir şekilde çalışma
yapıyorum. Yozgat'ın aşağı
yukarı birçok köyü ile de
diyalog içerisindeyiz. Teker
teker de sağ olsun gelip
katılıyorlar. Hali hazırda da
şu an yaklaşık 4 5 tane daha
köyümüz 15 gün içerisinde de
federasyonumuza katılacaklar.
Bu şekilde bir örgütlenme
yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinlik ve Spordan
Sorumlu Başkan Yardımcısı
Selçuk Salman da, “Merkez
Taşkışla Köyü, Yozgat dernek
başkanıyım. Ankara'da ikamet
ediyorum. Serbest meslek
sahibi ve birçok işletmelerde
personel tedarik işleri. İş Adamı
Uzmanlığı ve İnsan Kaynakları
Uzmanlığı yapıyorum. birkaç
firmaya da danışmanlık
yapıyorum. Yozgat'ta okuduk,
büyüdük Antalya'da gençliğimiz
geçti. Ankara'ya geldik,
Ankara'ya yerleştik. Şu an
evli bir çocuk babasıyım
. Hemşerilerime hizmet
edebilmek için bu sene 2021
döneminde dernek başkanlığını
devralmış bulunmaktayım.
Federasyon içerisinde
derneğimiz federasyona kayıtlı
bir dernek. Üyeyiz. Federasyon
içerisinde de genel başkan
yardımcılığı etkinliklerle
ve Spordan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısıyım burada
hemşerilerimize elimizden
geldiği kadar köylülerimizi,
Yozgatlı hemşerilerimize
Yozgat'ta bulunan dernekler
demokrat dernekler

çatısı altında elimizden
geldiği kadar her türlü her
alanda yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Buradan bütün
hemşerilerimize sesleniyorum.
Derneğimizi federasyonumuza
güçlendirmek için Ankara'da
Yozgat'ın sesi olabilmek için bir
örgütsel davranış sergilememiz
gerekiyor. Yozgat'ta, Ankara'da
ikamet eden. Yüz binlerin
üstünde hemşehrilerimiz
var. Hemen hemen Yozgat'ın
Ankara'nın Yozgat olarak ikinci
, büyük nüfusuna sahip bir iliz.
Burada da derneklerimizin
bir araya gelerek Yozgat
Demokrat Dernekler çatısı
altında bunu bir güç birliği adı
altında toplamaya çalışıyoruz.
Elimizden geldiği kadar
sosyal, kültürel her konuda
hemşerilerimize hizmet
etmek için burada çalışmalar
yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Ethem Selvi de,
“Öncelikle hoş geldiniz
Ankara'ya. Yozgat Deremahal
köyündenim. Ben Yozgat
Demokrat Dernekler
Federasyonu kurucu
başkanlarındanım. Şimdi şu
anda da örgütten sorumlu
genel başkan yarımcısı görevini
yapıyorum. Yeni seçilmiş
de yeni yönetimle beraber
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu'nda tüm Yozgat
hemşerilerimize hizmet için
burada olduğumuzu sizin
aracılığınızla beyan eden.
Yozgatlılara buradan selamlar
saygılarımı sunuyorum
Öncelikle onları baştacovid-19
hastalığından kendilerine çok
iyi bir şekilde dikkat etmelerini
temenni ediyorum Öncelikle
sağlıklarına öncelikle dikkat
etmelerini, sizin aracınıza
buradan temennilerini
bildirmek istiyorum” diye
konuştu.
İdari İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
Bektaş Kılıçarslan, “Hasan
Tulum köylüm, federasyonda
genel başkan yardımcısıyım,
aşağı yukarı iki yıldan fazla
burada faal bir şekilde
Yozgat federasyonlar hizmet
etmekteyim. Bu Yozgatlıların
hep bir arada birlik ve
beraberlik içerisinde olmalarını
temenni ediyorum.
Bunun içinde
hemşericilikten öte Eğer biz
Yozgatlı ise bütün Yozgatlıların
Birbirlerinden sıcak kanlı,
sevecen, birbirlerine saygılı bir
Yozgatlı gibi olmalarını temenni
ediyorum. Ötekileştirmeden öte
bir birlik ve bütünlük içerisinde
hareket etmelerini diliyorum”
dedi. Eğitim Kültürden
Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Nuran Eraslan, “Ben
Nuran Eraslan Büyük İncirli
köyünden dernek başkanıyım.
Federasyonda yönetimdeyim
eğitim kültürden sorumlu
başkan yardımcısıyım. Birlikte
olmak güçlü olmaktır. Hep
beraber olalım, güçlü olalım,
kendi federasyonumuzun çatısı
altında buluşalım diyorum”
şeklinde konuştu.
Murat KARATEKİN
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YOZGATLILARIN
SESI OLUYOR
Çamlık TV program yapımcısı Basri
Akdağ da Çamlık Medya Ankara ekini
ziyaret etti. Akdağ, Çamlık Ankara’nın
Yozgatlıların sesi olarak kurulduğunu
ifade etti. Çamlık Medya’nın Yozgatlıların
sesini duyurma misyonu ile hareket ettiğini
kaydeden Akdağ, “Çamlık Ankara'ya
başarılar diliyorum. Ankara'da oldukça
yoğun bir Yozgatlı nüfusu da var. Halen
mevcutta Yozgat'ta devam eden bir gazete
televizyonu var. Şimdi de Ankara'da
Yozgatlıların sesi olarak kuruldu. burada
Yozgatlıların sesi olacak. Yayın hayatında
sizlere başarılar diliyorum. Buradan da
tüm hemşehrilerimize selamlarımızı,
saygılarımızı iletiyorum” şeklinde konuştu.
Akdağ’a nazik ziyaretlerinden dolayı
teşekkür eden Çamlık Gazetesi
Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz, Yozgat’ı
her platformda temsil etmeye devam
edeceklerini aktardı. Eda DEMİREL

Sincan Belediyesinin sevimli bir misafiri
vardı. Sincan’da ikamet eden Elif Sapmaz
vergi yatırmak için Sincan Belediyesinin
yolunu tuttu. Elif Sapmaz’a sevimli keçi
dostu Pamuk da eşlik etti. Sahibinin vergi
yatırmasını bekleyen Pamuk ilgi odağı
oldu. Kırmızı kurdelesi, bembayaz pamuk
gibi görüntüsü ile merdivenleri çıktı,
koridorları geçti. İstikamet hayvan dostu
Sincan Belediyesiydi.
Elif Sapmaz belediyede vergi
borcu ödeme işlemlerini halledecekti.
Sevimli dostu Pamuk ile yaptıkları sabah
yürüyüşünün ardından belediyeye gitti.
Elif Sapmaz sandalyesinde işlemlerin
tamamlanmasını beklerken sevimli keçisi
de yanı başında meraklı gözlerle etrafı
inceledi.
Onun bu hem şaşkın hem uysal halleri
de çevredekilerin dikkatini çekti. Pamuk
emlak servisinde ilgi odağı oldu. İşlemlerin
tamamlanmasından sonra belediye
görevlileri Elif Sapmaz ile Pamuk’u yolcu
etti.
"BEBEKLER GİBİ BAKIYORUM.”
Elif Sapmaz, “Haftada 2 kez banyo
yaptırıyorum. Şampuanla yıkıyorum bebek
gibi bakıyorum. Pamuk evladım gibi. Hep
kucağımda getirdim götürdüm. Büyüyünce
tasma taktım. Her yere birlikte gidiyoruz.”
diyerek Pamuk’u da evlatlarından
ayırmadığını söyledi. Haber Merkezi

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.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,

“GURUR
Çamlık Ankara’yı ziyaret etti, ‘hayırlı olsun’ dedi

DUYDUK”
SÜRPRİZ
MİSAFİR!

YOZGAT'TAN AVRUPA'YA

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Ankara’da yayın hayatına
başlayan Çamlık Gazetesi’ni ziyaret etti. Çamlık Gazetesi
Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’a konuk olan Başer, “Yozgat’ta
başarılı işlere imza atan Çamlık Gazetesi’nin Ankara’da da
yayın hayatına başlaması bizi oldukça mutlu etti” dedi.
Başer, Yozgat dendiği
zaman ülke genelindeki tüm
Yozgatlıların kastedildiğini
belirterek, “Hayırlı olsun
diyorum. Tebrik ediyorum
tabii. Yozgat Çamlık
Gazetemiz Yozgat'ta yaptığı
çok güzel yayın hayatını
Ankara'da sürdürmesi
bizi çok oldukça mutlu
etmiştir. Bugün itibariyle de
hemşerilerimizle birlikte
Çamlık Ankara'da gazetesine
hayırlı olsun ziyaretinde
bulunduk. Tabi şuna bakmak
lazım. Yozgat dendiğinde
sadece Yozgat'ta oturanlar
değil, Yozgat'ın dışında
özellikle Ankara gibi büyük
şehirlerimizde Yozgat'ta
oturanlardan daha çok
Yozgat'ta yaşadığını biliyoruz.
Ankara'da da çok değerli iş
adamlarımız, hemşerilerimiz
mevcut bürokrasiden tutun da
her kademede olan Yozgatlı
hemşerilerimiz var. Elbette
onlarda Yozgat'ta ilgili
haberleri duymak isterler.
Bu nedenle bu girişiminizi
önemli buluyorum” şeklinde
konuştu.
DESTEK OLACAĞIZ
Çamlık Medya ekibinin
başarılı işlerini yakından
takip ettiklerini anlatan
Başer, “Yaptığınız işler hem
Yozgat hem Ankara açısından

hemşerilerimiz açısından
önem taşıyor. Yozgat dışında
yaşayan hemşerilerimizin
memleketleri adına önemli
haberlere ulaşmasına
vesile oluyorsunuz. Başta
tabi gazete sahiplerini siz
gazetecilik olarak sizlere
genel müdür olarak ve
hakikaten gurur duyuyoruz.
Bugün itibariyle de hayırlı
olsun ziyaretinde bulunduk.
Yaptığınız çalışmalara
biz de elimizden geldiğince
destek olmak isteriz tabii ki.
Burada çok büyük çalışmalar
var, hemşerilerimiz var.
İnşallah tabi gazetecilik
bildiğiniz gibi yıllardır
yapıyorsunuz. Yaptığınız

süre içerisinde hakikaten
yaptığınız gazeteci yayın
hayatı, Yozgat'ın kalkınmasına
yönelik çalışmalarına yönelik
yön verici ve ön açıcı
çalışmalarınız oluyor. Tabi
basını çok önemsiyoruz.
Basın dendiği zaman
sadece tenkit eden değil
yol gösteren, siyasilerin
de önünü açan, yapılması
gerekenlere gündem
oluşturan çok değerli
hizmetler sunmaktadır. Bu
nedenle biz basını önemli
önemsiyoruz. Biz artık
size yerel demiyoruz, artık
ulusal diyoruz. Bu nedenle
hayırlı olsun. Tebrik ederiz”
ifadelerine yer verdi.
YOZGAT İÇİN
ÇALIŞIYORUZ
Çamlık Gazetesi Yazıişleri
Müdürü Tarık Yılmaz da
ziyaretlerinden dolayı
Başer’e teşekkür ederek, “
Bizim amacımız Yozgat ortak
paydasında ulaşabileceğimiz
daha fazla insana ulaşmak.
Bu bağlamda Ankara’da
çalışmalarımıza başladık.
İlerleyen süreçte de Yozgat
ve Yozgatlıların sesi olmak
için Çamlık Medya ekibi
olarak çalışmaya devam
edeceğiz” dedi. Eda
DEMİREL

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
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.”

