UNUTULMAYACAK
DOST ALi BOZDAĞ
Yozgat’ın yetiştirdiği değerlerden, Mamak Belediyesi’nde
uzun yıllar önemli görevlerde bulunan, Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı hemşerimiz Ali Bozdağ’ın
vefatının ardından büyük bir duygu yoğunluğu oluştu. Yozgat ve
Yozgat dışından Ali Bozdağ’ı tanıyan yüzlerce dostu, arkadaşı
ona olan sevgisini, hüznünü farklı şekillerde dile getirdi. Ankara
Ortaköy Mezarlığına büyük bir kalabalık katılımcının katıldığı
merasimle son yolculuğuna uğurlanan Ali Bozdağ’ı, bir kez
daha rahmet ve dua ile anarken, dostlarının duygularını anlatan
yazılarını sizlerle paylaşıyoruz: HABERİ DIŞ SAYFADA
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Ankara’da başlatılan kampanya ile toplanan kitaplar Akdağmadeni’ne gönderildi

ANKARA’DAN AKDAĞ’A

ALI BOZDAĞ’I
ŞIIRIYLE ANDI

GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Köşe Yazarımız Perihan İlbaş Tutucu’nun girişimleri ile kitap kampanyası
düzenlendi. Perihan öğretmenin şuan görev yaptığı Karacaoğlan İlkokulu Müdürü
Ali Yeşiloğlu da daha önce Akdağmadeni’nde görev yapmış bir öğretmen.

Vefatı ile sevenlerini derinden üzen,
yasa boğan Ali Bozdağ’ın ardında
insanlığı, memleket sevdası, şair-yazar
ruhu kaldı. Muşalikaleli eğitimci Kenan
Önal, Ali Bozdağ’ın duygu yüklü şiirini
seslendirerek sevenlerinin gönlüne
dokundu.
Akdağmadeni Anadolu İmam-Hatip
Lisesi Müdürü Kenan Önal, kalp krizi
sonucu vefat eden hemşerimiz Ali
Bozdağ’ın şiirini seslendirerek yad etti.

OKULA TESLİM ETTİK
Perihan öğretmenin projesine tüm kalbi ile
destek veren Yeşiloğlu, ‘ilk göz ağrım’ olarak
nitelediği ilk görev yerine destek olmaktan
büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Perihan
öğretmenin öncülüğünde başlanan ve başta
Yeşiloğlu olmak üzere Karacaoğlan İlkokulu’nun
tüm öğretmen ve öğrencilerinin destekleri
ile toplanan kitaplar Akdağmadeni Yukarı
Çulhalı Köyü Şehit Teğmen Nurettin Türkmen
Ortaokulu’na teslim edildi. Bu süreçte biz de
Çamlık Medya ekibi olarak kampanyaya destek
olduk ve kitapları getirerek okula teslim ettik.

YOZGAT SEVDALISI
Karacaoğlan İlkokulu Müdürü Ali Yeşiloğlu,
kampanyanın Yozgat sevdalısı Yozgatlı
öğretmen Perihan Tutucu’nun kendi çabalarıyla
oluşturduğu bir proje olduğunu söyledi.
Yeşiloğlu, Akdağmadeni’nde 4 sene görev
yaptığını anımsatarak, “ Yukarı Çulhalı köyünü
de bilirim. Hemen hemen bütün köylerini
bilirim. Beraber okulca bütün öğretmenlerimiz
ve öğrencilerimiz destek verdiler. Büyük 4 koli
kitap toplandı. Yukarı Çulhalı 100 öğrencili bir
okul. Onları fazlasıyla okuma anlamında idare
edeceğini düşünüyoruz. Akdağmadeni benim
ilk görev yerim, ilk göz ağrım. Ben havasına
ve suyuna hala hasretimdir. Görev yaptığım
köy Boyalı Köyü olsun, (Geyseri ) Akbaş’ta
çalıştım. Boyalı köyü ile hala irtibatımız var.
Havaalanına yolcu almaya geldiklerinde, buraya
geldiklerinde görüşürüz. Benim ilk görev
yerim olması nedeniyle ayrı bir sevgim var
Akdağmadeni’ne. Yozgatlıların genelini severim
ama Akdağmadeni çok ayrı bir yer severim.
Çünkü insanı ayrı bir insan. Öğretmene olsun,
oraya giden yabancı bir memura olsun o kadar
misafirperverler ki hala unutamadım” şeklinde
konuştu. HABERİ İÇ SAYFADA

ÖĞRENCİLER MUTLU OLDU

MUSTAFA NALBANT

Şehit Teğmen Nurettin
Türkmen Ortaokulu
öğrencilerinden Mustafa
Nalbant, kitap okumayı
çok sevdiğini belirterek,
“Bize kitap gönderen
herkese çok teşekkür
ediyorum. Çok mutlu
oldum” dedi.
Öğrencilerden Enes
Nalbat da, kendilerine
kitap gönderen

arkadaşlarına ve destek
olan öğretmenlerine
teşekkür etti.
Bir diğer öğrenci
Yasin Ceyhan, “Kitaplar
çok güzel. Ankara’daki
arkadaşlarıma bizlere
kitap gönderdikleri için
çok teşekkür ederim.
Öğretmenlerime de çok
teşekkür ediyorum” dedi.
HABERİ İÇ SAYFADA

BÜYÜKŞEHIR SMA’LI
ÇOCUKLARIN SESI OLUYOR

HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara
Büyükşehir
Belediyesi,
Spinal Musküler
Atrofi (SMA)
hastası
çocukların
valilik
izinli bağış
kampanyalarının
bilgilerini
resmi internet
sitesinden
yayımlamaya
başladı.

İLÇELERE YENI OTOGAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
ilçe otobüslerini bir merkezde
toplamak ve vatandaşların
ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla

“Yöresel Turizm İlçe Otogarı”nın
yapım çalışmalarına tüm hızıyla
devam ediyor.
HABERİ İÇ SAYFADA

BELEDIYE IŞ KIYAFETLERINI

KENDI ÜRETIYOR
Kendi öz kaynaklarını verimli kullanarak
üretime önem veren Yenimahalle Belediyesi,
“Konfeksiyon Atölyesi” ile personelin resmi
kıyafetlerini kendi üretiyor. Karşıyaka Kapalı
Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içinde kurulan
atölyede zabıta, fen işleri, güvenlik, temizlik,
yemekhane, park bahçeler, karşılama hostesi
ve öğretmen önlüğü gibi 20 çeşit iş kıyafeti yine
belediye çalışanları tarafından dikiliyor.
HABERI İÇ SAYFADA
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BELEDIYE IŞ KIYAFETLERINI

Bahadınlı kadınlar bir ilki gerçekleştirdi !!! -1

KENDI ÜRETIYOR
Kendi öz kaynaklarını verimli kullanarak
üretime önem veren Yenimahalle Belediyesi,
“Konfeksiyon Atölyesi” ile personelin resmi
kıyafetlerini kendi üretiyor. Karşıyaka Kapalı
Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içinde kurulan
atölyede zabıta, fen işleri, güvenlik, temizlik,
yemekhane, park bahçeler, karşılama hostesi
ve öğretmen önlüğü gibi 20 çeşit iş kıyafeti
yine belediye çalışanları tarafından dikiliyor.
“TÜM IŞ KOLLARINDA TASARRUF”
Tüm iş kollarında tasarrufu ön planda
tutarak hizmet verdiklerini belirten
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
“Bordürümüzü, kilit taşımızı, betonumuzu,
banklarımızı, hijyen malzemelerimizi,
maskemizi kendimiz üretiyoruz. Hizmet
araçlarımız kiralık değil. Biz Yenimahalleli
hemşerilerimizin parasını onlar için harcıyoruz
ve devir malum tasarruf devri. Bu Konfeksiyon
atölyesi ile de personelimizin önlüğünden
yeleğine, tulumundan pantolonuna kadar tüm
kıyafetlerini üretiyoruz” dedi.
“TASARRUF DAHA GÜÇLÜ
ATILIMLAR IÇIN BIRIKIMDIR”
Bütçeyi kullanırken dikkatli harcama
yaptıklarının da altını çizen Yaşar, “Her
geçen gün giderlerimiz artarken, gelirlerimiz
düşüyor. Bunu dikkate alarak harcama
yapıyoruz. Kamunun parasını harcadığımızı
unutmadan, iki kere düşünüp karar veriyoruz.
Tasarruf daha güçlü atılımlar için birikimdir.
Bu şekilde çalıştığımız için bugün Yenimahalle
sadece Ankara’da değil Türkiye’de
başarılarından söz ettiren bir belediyedir” diye
konuştu.

BÜYÜKŞEHIR SMA’LI
ÇOCUKLARIN SESI OLUYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Spinal Musküler Atrofi (SMA)
hastası çocukların valilik izinli
bağış kampanyalarının bilgilerini
resmi internet sitesinden
yayımlamaya başladı. “https://
www.ankara.bel.tr/” internet
adresinde yer alan ‘SMA'lı
Çocuklarımıza Destek Sayfası’
linki üzerinden hayırsever
vatandaşlar, tedavi masraflarının
karşılanmasına destek olmak için
açılan banka IBAN numaralarına
ulaşabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Başkent’te toplum sağlığını
korumaya yönelik projeleri hayata
geçirmeye devam ediyor.
Türkiye'de ilk kez yeni
evlenecek çiftler için ücretsiz
Spinal Musküler Atrofi (SMA)
testi uygulaması başlatarak örnek
olan Büyükşehir Belediyesi, SMA
hastası çocuklar için başlatılan
valilik izinli bağış kampanyalarının
bilgilerini de ‘ankara.bel.tr’ adresi
üzerinden erişime açtı.
SMA'LI ÇOCUĞU OLAN
AİLELERE DESTEK
İnsan odaklı uygulamalara
öncelik vererek toplumsal

dayanışma ruhunu yeniden
canlandıran Büyükşehir
Belediyesi, yeni başlattığı
uygulamayla da Türkiye genelinde
SMA'lı çocuğu olan ve tedavi
masrafları için kampanya başlatan
ailelere destek olmak amacıyla
hayırsever vatandaşlarla aracılık
görevi üstlendi.
Büyükşehir Belediyesinin
sosyal medya hesapları üzerinden
yapılan açıklamada, “SMA'lı
Çocuklarımızın Sesi Oluyoruz.
Çocukların koşup gülebileceği
mutlu bir geleceği hep beraber
inşa edelim. Valilik izinli bağış
kampanyalarına Belediyemizin
internet sitesinden ulaşabilirsiniz”
ifadelerine yer verildi.
“İyilik bulaşıcıdır” anlayışı
doğrultusunda çalışmalarını
sürdüren Ankara Büyükşehir
Belediyesi, hayırseverlerin SMA'lı
çocuklar için başlatılan bağış
kampanyalarına destek olabilmesi
ve kolayca ulaşabilmesi için
resmi internet sayfası olan “https://
www.ankara.bel.tr/” adresinde yer
alan ‘SMA'lı Çocuklarımıza Destek
Sayfası’ linkini paylaştı.
HABER MERKEZİ

İLÇELERE YENI OTOGAR
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, ilçe otobüslerini
bir merkezde toplamak
ve vatandaşların ulaşımını
kolaylaştırmak amacıyla
“Yöresel Turizm İlçe Otogarı”nın
yapım çalışmalarına tüm
hızıyla devam ediyor. Gazi
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı üzerinde inşa edilen
ilçe otogarının 2022 yılı
içerisinde tamamlanmasıyla
kent merkezindeki trafik
yoğunluğunun da azaltılması
amaçlanıyor. Ankara
Büyükşehir Belediyesi

ilçelere ulaşım sağlayan
otobüsleri tek bir merkezde
toplamak, vatandaşların
ulaşımını kolaylaştırmak ve
kent merkezinde yaşanan
trafik yoğunluğunu azaltmak
amacıyla “Yöresel Turizm İlçe
Otogarı”nın inşaat çalışmalarını
hızlandırdı. Kent Estetiği Daire
Başkanlığı tarafından Eylül 2021
tarihinde ihalesi yapılan ve Gazi
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı üzerinde inşa edilmeye
başlanan ilçe otogarının 2022
yılı içerisinde tamamlanması
hedefleniyor.

BASSAGLIGI
Mamak Belediyesi’nin
başarı yöneticilerinden,

Şair-Yazar Ali Bozdağ'ın

hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü
ile öğrendim. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

Ertuğrul SOYSAL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKAN YARDIMCISI

Yozgat’ın Sorgun ilçesine
bağlı Bahadın Kasabasında bir
ilki de Bahadınlı kadınlar gerçekleştirdi.
5 Aralık 2017 yılında
resmi olarak kurulan Bahadın Kadıneli
Derneği üç yıl sonra
olağan genel kurulunu tam bir seçim
havasında geçirdi.
Bahadınlı kadınlar
1934 yılında kadınlara
verilen seçme ve seçilme hakkını uzun bir
aradan sonra kendi
kurdukları derneklerinin Olağan
Genel Kurulunda yaşadılar.
Olağan Genel Kurul Bahadın
Belediyesinin,
Badın Kadıneli Derneğini
paydaş yaparak,
Japon Büyük
elçiliği ile birlikte
gerçekleştirilen bir proje
sonrası inşa
edilen Kadın İstihdam Merkezinin salonunda
yapıldı. İstihdam
merkezide yeni
hali ile Kadıneli
Derneğinin Genel Kuruluna ev
sahipliği yaptı.
İkisi de birlikte
bir ilki yaşayacaklardı. İkisi de
heyecanlıydı.
Bahadınlı
Kadınlar ilk defa
bir Olağan Genel
Kurul yapacaklardı. Bu genel
kurulu kendileri
deneyimlemek
istemişlerdi.
Üyelerine on beş gün önceden toplu mesajlarını atmışlar,
genel kurul davetlerini yapmışlardı. Kasaba dışında da üyeleri
vardı. Ve 26 Aralık günü genel
kurul için hazırlıklar başlamıştı.
Bir gün önceden dışardan gelen
üyeler için hazırlık yapılmış pastalar, börekler, tatlılar sarmalar
hazırlanmıştı.
Salonu ısıtmakta maalesef yine kadınlara bırakılmıştı.
İstihdam merkezinin suları da
donmuştu. Ona da yine kadınlar çözüm bulmuştu. Kadınlar
yavaş yavaş istihdam merkezine gelmeye başlamıştı.
Ankara’dan üyeler için tutulan
otobüs Bahadın’a yaklaşıyordu.
Ortalıkta çok güzel bir enerji
dolaşıyordu. Kadınlar bakımlı ve
çok güzellerdi. Program öncesi
ses düzeni ve faaliyet raporunu
anlatan bir film için bilgisayar
düzeni kurulmuştu. Mor örtüleriyle Divan Başkanı ve Katipler

için masa hazırdı. Gündem
hazırlanıp masaya konmuş,
Hazirun Listesi gelen
üye kadınlara imzalatılmaya başlanmıştı.
Artık Genel Kurul için
kadınlar hazırdı.
Divan Başkanı ve
Katipler yerini aldıktan sonra Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
Genel Kurul başladı.
Muhasebeci arkadaş
Mali Raporu, Dernek
Başkanı da Faaliyet
Raporunu ibra etti.
Divan Heyetine bir liste verildi. Bu liste yönetimde olmak
isteyenlerin listesi idi. Maalesef ikinci karşı
bir liste yoktu.
Henüz ilkleri
yaşayan bir
dernek olduğu
için bu derneğin
yönetimine talip
olanların sayısı
belli idi. Verilen
liste Divan Başkanı tarafından
okundu ve oylandı. Oy çokluğu ile bu listede
isimleri olanlar
yeni yönetimin
üyeleri idiler.
Kadınlara
mikrofon tutulmaya ve yaşanan üç yıl
konuşulmaya
başlandı. İkramlıklar ve kadınların olmazsa
olmazı halay…
Bütün eksiklere rağmen
kadınlar kendileri olabildikleri,
utangaçlıklarını ve korkularını
bir kenara bırakabildikleri için
mutluydular. Acemiydiler ama
cesur ve kararlıydılar.
Bu genel kurul şimdiye
kadar onların dedikodularını
yapan, emeklerini yok sayan
kadın ve erkeklere bir şey söyleme hakkını buldukları yerdi.
Burası kadın dayanışmasını ve
gücünü perçinleyecekleri yerdi.
Burada kadınlar konuşacak ve
erkekler sözlerini kesemeyecekti. Burada sadece kadınlar
vardı. Hiç bilmedikleri ve hep
izledikleri bir arenada onlar izlenecekti. Canlı yayın yapılıyordu. Dernek süreci ile ilgili hesap
verecekler, yaşadıkları değişimleri ve kendilerinde fark ettiklerini anlatacaklardı. Kendilerini
eleştirenlere ve üç yıl boyunca
dernek yönetimi olarak yapabildiklerini ve yapamadıklarını
anlatacaklardı.
DEVAMI YARIN

SERPİL
ATAKUL ÇITAK

BASSAGLIGI

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel
Başkan Yardımcısı, Mamak Belediyesi
Müdürlerinden, Hemşerimiz,
Değerli Gönül İnsanı

Ali Bozdağ'ın

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Mekanı Cennet Olsun. Ailesine,
Yakınlarına ve Sevenlerine
Başsağlığı diliyorum.

Serhat BARAN

BURSA YOZGATLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞI BAŞKANI
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Ankara’da başlatılan kampanya ile toplanan kitaplar Akdağmadeni’ne gönderildi

ANKARA’DAN AKDAĞ’A

GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Köşe Yazarımız Perihan İlbaş Tutucu’nun girişimleri ile kitap kampanyası
düzenlendi. Perihan öğretmenin şuan görev yaptığı Karacaoğlan İlkokulu Müdürü
Ali Yeşiloğlu da daha önce Akdağmadeni’nde görev yapmış bir öğretmen.

Perihan öğretmenin projesine
tüm kalbi ile destek veren Yeşiloğlu,
‘ilk göz ağrım’ olarak nitelediği ilk
görev yerine destek olmaktan büyük
mutluluk duyduğunu ifade ediyor.
Perihan öğretmenin öncülüğünde
başlanan ve başta Yeşiloğlu olmak
üzere Karacaoğlan İlkokulu’nun tüm
öğretmen ve öğrencilerinin destekleri
ile toplanan kitaplar Akdağmadeni
Yukarı Çulhalı Köyü Şehit Teğmen
Nurettin Türkmen Ortaokulu’na teslim
edildi. Bu süreçte biz de Çamlık
Medya ekibi olarak kampanyaya destek
olduk ve kitapları getirerek okula teslim
ettik.
YOZGAT SEVDALISI
Karacaoğlan İlkokulu Müdürü
Ali Yeşiloğlu, kampanyanın Yozgat
sevdalısı Yozgatlı öğretmen Perihan
Tutucu’nun kendi çabalarıyla
oluşturduğu bir proje olduğunu söyledi.
Yeşiloğlu, Akdağmadeni’nde 4 sene
görev yaptığını anımsatarak, “ Yukarı
Çulhalı köyünü de bilirim. Hemen
hemen bütün köylerini bilirim. Beraber
okulca bütün öğretmenlerimiz ve
öğrencilerimiz destek verdiler. Büyük
4 koli kitap toplandı. Yukarı Çulhalı
100 öğrencili bir okul. Onları fazlasıyla
okuma anlamında idare edeceğini
düşünüyoruz. Akdağmadeni benim
ilk görev yerim, ilk göz ağrım. Ben
havasına ve suyuna hala hasretimdir.
Görev yaptığım köy Boyalı Köyü
olsun, (Geyseri ) Akbaş’ta çalıştım.

Boyalı köyü ile hala irtibatımız
var. Havaalanına yolcu almaya
geldiklerinde, buraya geldiklerinde
görüşürüz. Benim ilk görev yerim
olması nedeniyle ayrı bir sevgim var
Akdağmadeni’ne. Yozgatlıların genelini
severim ama Akdağmadeni çok ayrı
bir yer severim. Çünkü insanı ayrı bir
insan. Öğretmene olsun, oraya giden
yabancı bir memura olsun o kadar
misafirperverler ki hala unutamadım”
şeklinde konuştu.
İYİLİK KÖPRÜSÜ
KURMAK İSTEDİK
Memleket sevdasını her fırsatta
dile getiren Perihan İlbaş Tutucu da
öğrencileri ve meslektaşları ile bir
iyilik köprüsü kurmak istediklerini
ve kampanyayı başlattıklarını
söyledi. Tutucu, projeyi her zaman
düşündüğünü ancak şimdi hayata
geçirebildiğini belirterek, “Ankara
Keçiören Karacaoğlan İlkokulunda
şuanda dördüncü sınıf okutuyorum.
Bu sene de mezun ediyoruz. Mezun
ederken bir iyiliğimiz ve yardımımız
olsun dedik. Proje benim aklıma geldi.
Ben önceden beri düşünüyordum.
Bir türlü faaliyete geçmemiştim.
Sonra geldim müdürüm ile paylaştım.
Müdürüm de sağ olsun destek oldu ve
yapalım dediler. İlk önce kendi sınıfım
ile başladım, öğrencilere duyurdum.
Okudukları hikaye kitaplarını raflarında
beklemektense imkanı olmayan bir
hikaye kitabına bile ulaşamayan

bir köy okulundaki öğrencilere
gönderelim istedik. Çocuklar çok
sevindiler. Hemen başlattık ve ertesi
gün itibari ile kitaplar gelmeye
başladı. Sonrasında bu konuyu
öğretmen arkadaşlarımla paylaştım.
Sağ olsunlar hepsi destek oldular.
Onlarda sınıflarında duyurularını
başladılar. Her gün poşetlerle hikaye
kitapları geldi. Bunların hepsini elden
geçirip incelemesini yaptık. Kolilere
bizzat yerleştirdik. Yozgat’ın ilçesi
Akdağmadeni köyü olan Yukarı Çulhalı
köyüne gönderdik. Sizin vesilenizle
olacak. Çamlık Gazetesine bize
yardımcı olduğunuz ve desteğiniz için
teşekkür ediyorum. Kolilerle birlikte
selamımızı da götürün” ifadelerini
kullandı.
ÖĞRENCİLER MUTLU OLDU
Köyü Şehit Teğmen Nurettin
Türkmen Ortaokulu öğrencilerinden
Mustafa Nalbant, kitap okumayı
çok sevdiğini belirterek, “Bize kitap
gönderen herkese çok teşekkür
ediyorum. Çok mutlu oldum” dedi.
Öğrencilerden Enes Nalbat
da, kendilerine kitap gönderen
arkadaşlarına ve destek olan
öğretmenlerine teşekkür etti.
Bir diğer öğrenci Yasin Ceyhan,
“Kitaplar çok güzel. Ankara’daki
arkadaşlarıma bizlere kitap
gönderdikleri için çok teşekkür ederim.
Öğretmenlerime de çok teşekkür
ediyorum” dedi. Eda DEMİREL

BASSAGLIGI
Yozgat’ımızın
kıymetli evlatlarından

Ali Bozdağ'ın

Hediye Kitap Kampanyamız

“Oku, yaradan
Rabbinin adıyla
oku…” Yüce Allah’ın Peygamber
efendimize ilk
emri bu olmuştu.
Ne güzel şeydir
okumak. İnsanlık
var olalı hayatın
olmazsa olmazları,
okumak, araştırmak, bilgi edinmek ve bu bilginin
ışığında yorumlamakla ortaya çıkmıştır. Hayatın vazgeçilmez rutinleri arasında olması gereken
okumak, maalesef ki günümüzde boş vakti değerlendirme etkinliği olarak adlandırılmıştır. Bir zamanlar her evin
bir köşesinde küçük de olsa bir
kütüphane oluşturulur, insanlar imkansızlıklar içinde bile bu
küçük kütüphaneyi kitaplarla
doldururmuş. Günümüzde ise
okumak artık hayatın yoğun
temposunda yerini başka rutinlere bırakmış, insanlara eziyet
gibi gelmeye, boş vakit aktivitesinden de çıkıp, vakti boşa
harcama olarak görülmüştür.
Biz ebeveynler çocuklarımıza
ellerimizde kitaplarla örnek
olmak yerine, bilgisayarlar, cep
telefonlarıyla sanal alemde gezinmeyi örnek olarak aşılamakta, okumaktan çok uzaklaşmış,
okuma alışkanlığını kazanamamış nesiller yetiştirmekteyiz.
Ben kalabalık bir aile ortamında
büyüdüm. Kardeş sayım çok
olduğu için babam bizlere sık
sık kitap alamazdı. Ayda yılda
elimize bir kitap geçerse ona
gözümüz gibi bakar, kaç kez
okuyup ezberlerdik o kitabı. Bu
nedenle kitaba, okumaya hep
aç kaldı beynimiz ve gönlümüz.
Bunun eksikliğini hep hissettim
hayatımda. Şimdi gidermek
için çaba gösteriyorum. İmkanları kısıtlı olan yerlerde yaşayan
yavrularımız aklıma geldiğinde,
hep kendi çocukluğumu hatırlarım. Kitaba hasret gönülleri
düşünürüm. Ardından hayalini
kurarım onlara koliler dolusu
kitaplar gönderdiğim günlerin. İmkanım olsa da ülkemin
her köşesinde, bir tane bile
okumak için kitap bulamayan
çocuklarımıza kitaplar hediye edebilsem derim hep. Ve
sonunda Rabbim nasip etti,
bu güzel hayalim gerçek oldu.
Uzun zamandır hayalini kurduğum bu projemi öncelikle
okul müdürümle paylaştım ve
sonuna kadar destekçim olduğunu öğrendim. Heyecanımı,
mutluluğumu anlatamam size.
Hemen o gün başlattım projeyi. Sınıfıma koşup öğrencilerime anlattım ve o minik be-

denlerdeki kocaman
yüreklerden de tam
destek sözü aldım.
Evlerinde bulunan,
okumuş oldukları
ama kütüphanelerinde bekleyen hikaye
kitaplarını getirmelerini söyledim. “Tamam
öğretmenin.” dediler
taa yürekten gelen
bir sesle. Teneffüste
konuyu okulumdaki
bütün öğretmen arkadaşlarıma da anlattım ve onlardan da destek sözü
aldım. Yani sadece sınıfımla
gerçekleştirmeyi düşündüğüm
kampanyama bütün okulum
dahil olmuştu. Mutlulukların en
güzelini yaşıyordum. İçim kıpır
kıpır, kalbim heyecan doluydu.
Ertesi gün hemen poşet poşet
kitaplar gelmeye başladı. Bir
haftanın sonunda onlarca kitap
topladık. Hepsini tek tek elden
geçirip kolilere yerleştirdik. Öğrencilerim kolilerin içlerine göndereceğimiz yavrularımıza birer
de mektup yazarak, okumanın
çok güzel bir şey olduğunu ve
bu kitapları kendilerinin okuduklarını, sıra onlarda olduğunu yazarak böyle bir kampanyadan duydukları mutluluklarını
dile getirdiler. Sıra kolileri
göndermeye gelmişti. Yozgat
Çamlık Gazetesi Yazıişleri Müdürü Sayın Tarık YILMAZ bey,
böyle bir hayır işinde bizim de
katkımız olsun diyerek okulumuza bizzat geldi ve kolileri
alıp gönderdiğimiz köy okuluna
götürerek elleriyle teslim etti.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine
bağlı Yukarı Çulhalı Köyü İlkokulu’na göndermiştik kitapları.
Oradaki okul müdürü ve öğretmen arkadaşlarımız büyük bir
memnuniyetle teslim almışlar
kitapları. Okullarında yeni bir
kütüphane oluşturmaya çalıştıklarını ve bu kitapların tam da
zamanında geldiğini söyleyerek
bizlere sonsuz teşekkürlerini
iletmişler. Hem bizler hem de
gönderdiğimiz okuldaki öğretmen ve öğrenci kardeşlerimiz
mutlulukların en büyüğünü
yaşadık bu kampanyamızla.
Keşke bütün köy okullarına
kitaplar gönderebilsek.
Bu kampanyada bana destek olan başta okul müdürüm
olmak üzere tüm öğrencilerime, okulumdaki bütün meslektaşlarıma ve onların öğrencilerine, bütün velilerimize
ve Çamlık Gazetesi’ne sonsuz
teşekkürlerimi iletiyorum. Allah
hepinizden razı olsun. Umarım okumayı seven, ellerinden kitap düşmeyen bir nesil
yetişmesi için küçük de olsa bir
katkımız olmuştur.
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BASSAGLIGI

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel
Başkan Yardımcısı, Mamak Belediyesi
Müdürlerinden, Hemşerimiz,
Can dostum güzel insan

Ali Bozdağ'ın

vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Merhum Ali Bozdağ’a Allah’tan rahmet;
kederli ailesine başsağlığı ve sabır
diliyorum.

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Mekanı Cennet Olsun. Ailesine,
Yakınlarına ve Sevenlerine
Başsağlığı diliyorum.
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ALI BOZDAĞ’I ŞIIRIYLE ANDI
Vefatı ile sevenlerini derinden üzen, yasa boğan
Ali Bozdağ’ın ardında insanlığı, memleket sevdası,
şair-yazar ruhu kaldı. Muşalikaleli eğitimci Kenan
Önal, Ali Bozdağ’ın duygu yüklü şiirini seslendirerek
sevenlerinin gönlüne dokundu.
Akdağmadeni Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü
Kenan Önal, kalp krizi sonucu vefat eden hemşerimiz
Ali Bozdağ’ın şiirini seslendirerek yad etti. Bugüne
kadar çok sayıda yazı ve şiirde imzası bulunan
Bozdağ’ın anısına şiirini seslendiren Kenan Hoca,
zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Bak dostum,
ömür geçer vakit gelir bir gün / Huzur çıkmadan öze
bak dostum. Son nefeste başlar bir büyük sürgün /
Dönüyorsa dil son söze bak dostum. / Güvenme ne
şaha ne padişaha / Son nefesinde hiç düşme eyvaha
/ Şeytan davet eder büyük günaha / Musallada yatan
poza bak dostum. / Ondan geldik herkes ona dönecek

/ Ömür mum gibi bir gün sönecek / Nefes tükenince
zaman donacak / Giderken takate ize bak dostum.
/ Yoktan var edene inanmıyorsa / Gaflet uykusunda
uyanmıyorsa / Günahından bile utanmıyorsa /
Huzura çıkağın yüze bak dostum. / Edebi, hayayı
koyup da rafa / Hakka isyanda bak itirafa / Şer
gibi akarken her bir tarafa / Toplumda
kokuşan tuza bak dostum. / İlahi
çağrıyı her kulak duymaz / Nefis
engel olur davet duymaz / Bu
dünya malına hiç kimse doymaz
/ Toprak kanaattir aza bak
dostum. / Herkes bir gün gider
hiç sorulmaz yaşı / Hak’ka teslim
olmak bu işin başı / İlahi aşk için
yak da ateşi / Yüreğinde yanan
köze bak dostum.

UNUTULMAYACAK
DOST ALi BOZDAĞ
Yozgat’ın yetiştirdiği değerlerden,
Mamak Belediyesi’nde uzun yıllar önemli
görevlerde bulunan, Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı
hemşerimiz Ali Bozdağ’ın vefatının ardından
büyük bir duygu yoğunluğu oluştu. Yozgat
ve Yozgat dışından Ali Bozdağ’ı tanıyan
yüzlerce dostu, arkadaşı ona olan sevgisini,
hüznünü farklı şekillerde dile getirdi.
Ankara Ortaköy Mezarlığına büyük bir
kalabalık katılımcının katıldığı merasimle
son yolculuğuna uğurlanan Ali Bozdağ’ı,
bir kez daha rahmet ve dua ile anarken,
dostlarının duygularını anlatan yazılarını
sizlerle paylaşıyoruz:
Ali Rıza Altan: O güzel insanlar! O güzel
bineklere binerek gittiler! Biz senden râzı
idik, Cenab-ı Allah da senden razı olsun!
Nur içinde yat, Sevgili Kardeşim!
Musa Özdemir: Ali Bozdağ ağabeyim!
Dostluğun huzur veriyordu. Ayrılığın bizi
mahzun etti. Mekanın cennet olsun güzel
ağabeyim.
Muhammet Ürgen: Değerli hemşerim,
baba dostu, gönül insanı Ali Bozdağ
Ağabeyim geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası
vefat etmiştir. Kederli ailesine, yakınlarına ve
hemşerilerimize başsağlığı dilerim.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
Mahmut Yıldız: Şaka gibi... Can dostum
güzel insan mekanın cennet olsun. İlk
kitabını çıkarmanın heyecanını hala
hissediyorum. Posta gelmeden ölüm haberin
geldi güzel insan.
Murat Köse: Mamak Belediyemize
çalışma arkadaşımız Ali Bozdağ Hak’kın
rahmetine kavuşmuştur. Güzel yürekli bir
insandı, mekanı cennet olsun inşallah.
Ailesine sabırlar diliyorum.
Ahmet Karadağ: Ali Bozdağ Kardeşim
elim varmadı, Allah rahmet eylesin demeye.
Seni biz muvahhit bir Müslüman olarak
biliyoruz ve şahidiz ki sen her ne yapmışsan
Allah'ın rızasını ön planda tutarak yapmaya
gayret ettin. Mekanın cennet olsun...
Ahmet Koç: Mekanın cennet olsun güzel
insan!
Federasyonumuzun Genel Başkan
Yardımcısı Ali Bozdağ Kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti. Kıymetli Başkanımıza

Bu Bir Reklamdır

Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Ali Gülden: Fakülteden arkadaşımız Ali
Bozdağ’ın dar-ı bekaya ani dönüşü bizleri
üzmüştür. Allah rahmet eylesin mekanı
cennet olsun.
Sezanur Aykaç: Vatan, millet, bayrak
sevdalısı, arkadaş, dost canlısı güzel insan
Ali Bozdağ kardeşim biz seni çok sevdik
güzel uğurladık Rabbim de çok sevsin
güzel ağırlasın. Naatlar yazdığın çok sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa
(S.A.V.) Efendimize komşu olursun inşallah...
Semiha Arasbora: Oldu mu şimdi bu
ey güzel insan? Oldu mu ey kıymetli
kardeşim? Fani aleme eIveda deyip baki
hayata geçen kardeşim. Biz ölümü sana
yakıştıramadık ama Rabbim yakıştırmış
öyle takdir buyurmuş. Değerli hemşehrimizi
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim,
merhuma AIIah’tan rahmet, kederIi aiIesi
ve sevenIerine sabrı cemiI diIerim.
Akdağmadeni'm başın sağ olsun.
Kürşat Kayapınar: Akdağmadeni ilçemizin
yetiştirmiş olduğu Mamak Belediyesinde
Halkla İlişkiler Müdürü Yozgatlılar
Federasyonunda Başkan Yardımcısı olarak
görev yapan aynı zamanda şair ve yazar
olan Ali Bozdağ geçirmiş olduğu kalp krizi
sonucu Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Yakınlarına ve dostlarına başsağlığı
diliyoruz. Mekanı Cennet Olsun...
Ahmet Koçak: Şair ve Yazar Ali Bozdağ
’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Ailesine, sevenlerine, dost ve yakınlarına

baş sağlığı diliyorum. Rabbim rahmet
eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
Halil Özkan: Yozgatlı dernekler federasyonu
Genel Başkan yardımcısı, Mamak Belediyesi
halkla ilişkiler müdürü. Bu memlekete
hizmet etmeyi şiar edinmiş, kardeşim,
arkadaşım, dostum, hemşerim, şair ve
yazar Ali Bozdağ'ı bugün ebediyete yolcu
ettik. Rabbim Rahmetiyle muamele eylesin,
mekanı cennet olsun. Biz ondan razı idik,
Rabbimde razı olur inşallah. Ailesine
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve
sabırlar diliyorum.
Hüdayi Akol: Dürüst, sözünün eri, adam
gibi adamdı. Davası hemşehrileri ve Yozgat
içindi. Kimseyi incitmez, kırmaz elinden
geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırdı.
Allah rahmet eylesin.
Doğan Bostan: Akdağmadeni ilçemizin
yetiştirmiş olduğu Mamak Belediyesinde
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yozgatlılar
Federasyonunda Başkan Yardımcısı olarak
görev yapan aynı zamanda şair ve yazar
olan Ali Bozdağ kardeşim, abim dün akşam
geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Hak’kın
rahmetine kavuşmuştur. Yakınlarına ve
dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı
Cennet Olsun. Amin
Tuncay Başer: Yozgatlı Dernekler
Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyesi,
Memleket Sevdalısı, Örnek İnsan Ali Bozdağ
abimiz vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.
Mekanı cennet olsun inşallah.
Emin Pekmezci: Bu gün toprağa verip
hakka uğurladığımız Ali Bozdağ'a Allah'tan
rahmet, tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.
Mekanı cennet olsun. Geldik.
Lütfi Erdoğan: Yozgat'lı Dernekler
Federasyonu Başkan Yardımcımız Mamak
Belediyesin de çeşitli Görevlerde Bulunmuş
Kardeşim Dostum Kıymetli Ali Bozdağ Hakkı
Rahman'a kavuşmuştur Rabbim Günahlarını
Af Mekanını Cenneti Alâ Eylesin Erken
Gidişi Bizi çok üzdü Geride kalanlara uzun
ömürler versin Başımız Sağolsun.
Haydar Duran: Mekanın cennet olsun güzel
insan! Abim oldu mu şimdi 2 gün önce
akşam bolca sohbet etmişdik yaktın bizleri
abim mekanın cennet olsun inşallah
Tarık YILMAZ

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
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.”

