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TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ muhalefete yüklendi:

“SORUMLULUK ALMAKTAN

KORKUYORLAR”
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, muhalefet partilerini eleştirdi. Muhalefet Partilerinin
Cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını yada içlerinden birini aday yapamadıklarına
dikkat çeken Bekir Bozdağ, “Sorumluluk almaktan korkuyorlar” dedi.

HALK İKİYÜZLÜLERİ SEVMEZ

Kardeş Belediye

OLDULAR
Ankara’nın Keçiören Belediyesi ile Yozgat’ın
Sarıkaya ilçe Belediyesi kardeş belediye oldu.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u
ziyaret etti. Haberi iç sayfada

HABERİ İÇ SAYFADA

HAYALLER TUVALE

YANSIYOR

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür
Merkezlerinin her biri birer sanat atölyesi gibi
çalışıyor. Merkezlerdeki yağlı boya kurslarına şu
anda 180 Altındağlı kadın devam ediyor. Örgü
ören, yemek yapan, hamur yoğuran pamuk eller,
tuval üzerinde de harikalar yaratıyor.

Bozdağ, “Millet ittifakı liderleri;
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan karşısında
kazanamayacakları, kendilerini ülkeyi
yönetmeye/cumhurbaşkanlığına layık
görmedikleri, sorumluluk almaktan korktukları
için mi cumhurbaşkanı adayı olmuyorlar ya da
içlerinden birini aday yapmıyorlar?
Cumhurbaşkanı adayı olmayan millet
ittifakı liderleri, hangi gerekçe ile halktan oy
isteyecek?
“Hele bir adayımızı seçtirelim, sonra onun
yerine ülkeyi biz yönetiriz” demek, halka
karşı siyasi muvazaadır. Halk, kendine karşı
siyasi muvazaa yapan ikiyüzlüleri sev mez
ve seçmez. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı
yürütme organıdır. Türkiye’yi yönetmeye
talip kişi cumhurbaşkanı adayı olmalı ki
kazandığında ülkeyi yönetebilsin" ifadelerine
yer verdi. HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ İÇ SAYFADA

EKONOMİYE KATKI

SAĞLAYACAKLAR

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef:

DEVLET MiLLET

“BELÇÖZ”LE MÜCADELE EDİYORLAR

EL ELE

Ankara Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden BelPLAS
tarafından üretilen buz çözücü
solüsyon “BELÇÖZ”, kış
aylarında Başkent'te yol, kaldırım
ve üst geçitlerde etkin olarak
kullanılmaya başlandı.
HABERİ İÇ SAYFADA

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgatlı
Dernekler Federasyonu binasında gerçekleştirilen,
dernek başkanları toplantısına katıldı.

Sedef, devletin her zaman
milletinin yanında olduğunu
belirterek, “bütün yaz bizler
esnaflarımızla, ziraat odalarımızla,
çiftçilerimizle bir araya geldik.
MHP başkanımızın emriyle
milletvekillerimiz, teşkilat
üyelerimiz herkesle bir araya
gelerek sorunlarını dinledik.
Rapor haline getirdik ve onu da
yine gerekli bakanlıklara gerekli
kurumlara ilettik. Yani bundan

emin olunuz ki bütün bakanlar
da hükümet de o raporlardan
haberdar.
Yani devlet millet ele ele
diyorum. Tayyip Erdoğan ile
Devlet Bahçeli bir araya gelip bu
milletin halini, hatırını düşünmüyor
değil, onlar düşünmüyorsa HDP
ile kol kola girenler mi bu milletin
hakkını hukukunu koruyacaklar?”
şeklinde konuştu.
HABERİ DIŞ SAYFADA

ANKET SONUCU YOZGATLI FİRMAYI GÖSTERDİ

EN iYi iLAÇLAMA FiRMASI

DERNEK BAŞKANLARINDAN

'BiRLiK' MESAJI!

SÜRMELi iLAÇLAMA

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nda
Dernek başkanları toplantısı yapıldı.

Toplantıya katılım yüksekti. Toplantıya; MHP
Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MHP MYK üyesi
Sezer Yozgat, MHP Ankara Büyükşehir Belediye
Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan, MHP
Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Yozgatlılar Birlik
ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Dünya
Yozgatlı Dernekler Konfederasyonu Başkanı Durak
Turan Düz, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Başkanı Ahmet Koç, Ankara Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Genel Sekreteri Ali Rıza Altan ve birçok
dernek başkanı katılım gösterdi.

Türkiye’nin en iyi ilaçlama firmasını belirlemek amacıyla
SOSAR'ın yaptığı ankette, Yozgat’ın tecrübeli firması Sürmeli
grup İlaçlama dezenfektan birinci seçildi. Şirket yöneticisi
Haydar Demirer, anket şirketinden belgesini aldı.

HABERİ İÇ SAYFADA

BAŞKENT’TE YOZGATLILARI

BULUŞTURAN LEZZET
Yozgat’ın Yöresel
Lezzetlerinden arabaşı
Dünya’nın dört bir yanındaki
Yozgatlıları aynı sofrada

HABERİ İÇ SAYFADA

buluşturuyor. Özellikle kış
aylarında daha sık yapılan
arabaşı çorbası Yozgatlıların
buluşturan lezzet konumunda.

Türkiye’nin ilk ve
tek resmi sosyal medya
araştırma şirketi SOSAR’ın,
aralarında Yozgat
firmasının da yer aldığı
ilaçlama ve dezenfektan
firmalarının bulunduğu
‘Türkiye’nin en iyi ilaçlama
ve dezenfektan firmasının
sorulduğu anket çalışması
sonuçlandı.

Yozgatlı İş İnsanı Haydar
Demirer’in sahipliğini
yaptığı, Türkiye’nin köklü
firmalarından olan Sürmeli
grup İlaçlama dezenfektan
firmasının da yer aldığı
ankete 3 bin ilaçlama
firması arasından seçilen
en iyi 4 firmanın katılımı
sağlandı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

www.camlikankara.com
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Kardeş Belediye

OLDULAR
Ankara’nın Keçiören
Belediyesi ile Yozg at’ın
Sarıkaya ilçe Belediyesi
kardeş belediye oldu.
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel ile Keçiören
Belediye Başkanı Turgut
Altınok’u ziyaret etti.
Açıkel, kardeş
belediye olma
noktasında çalışmalarının
sonuçlandırdıklarını ifade etti.
Keçiören İlçesinde çok

sayıda Sarıkayalı olduğuna
dikkat çeken Ömer Açıkel,
“Keçiören’de yaşayan
hemşerimiz oldukça
çok. Onların sıkıntı ve
beklentilerini iletmek hem
de iki şehir arasında bir
köprü oluşturmak için kardeş
belediye olduk. Belediye
Başkanımız Turgut Altınok’a
ilgi ve alakalarında dolayı çok
teşekkür ederim” dedi.
Murat KARATEKİN

HAYALLER TUVALE
YANSIYOR

Altındağ Belediyesi Kadın
Eğitim ve Kültür Merkezlerinin
her biri birer sanat atölyesi
gibi çalışıyor. Merkezlerdeki
yağlı boya kurslarına şu
anda 180 Altındağlı kadın
devam ediyor. Örgü ören,
yemek yapan, hamur yoğuran
pamuk eller, tuval üzerinde
de harikalar yaratıyor.
Altındağlı kadınların resim yeteneği
görenleri hayran bırakıyor. Kadın
Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki
yağlı boya resim kurslarına devam
eden 180 Altındağlı kadın, profesyonel
ressamlara adeta taş çıkarıyor. Kimi
çocukluk hayalini gerçekleştirmek,
kimi psikolojik olarak iyileşmek, kimisi
ise özgüven kazanmak için yağlı boya
resim kursuna başlayan Altındağlı
kadınlar, tuvale dokundurdukları her
fırça darbesiyle harikalar yaratıyor.
“KADINLAR TÜM DUYGULARINI
TUVALE AKTARIYOR”
Altındağlı kadınların ilgisini
her zaman takdirle karşıladıklarını
söyleyen Altındağ Belediye Başkanı
Doç. Dr. Asım Balcı “Kadınlar
kendilerine fırsat verildiğinde
gerçekten harika işlere imza atıyorlar.
Bunu pek çok alanda denedik
ve gördük. Sanattan spora, el
sanatlarından müziğe kadar pek çok
alanda büyük başarılara imza atan
Altındağlı kadınlar, resim kursunda da
çok başarılılar. Bu kursta her yaştan
180 kadın, geçmişte yapmak isteyip
de yapamadıklarını, hayallerini, içinde
kalanlarını, özlemlerini, sevinçlerini

hatta acılarını, kısacası tüm duygularını
tuvale aktarıyor. Ortaya çıkan eserler
çok başarılı… Eğitim veren hocalarını
ve gösterdikleri başarıdan dolayı
da kendilerini çok tebrik ediyorum.
Hepsinin eline ve emeğine sağlık…”
dedi.
“ÇOCUKLUK HAYALİM
GERÇEK OLDU”
Karapürçek Mahallesi Mimar
Başak Cengiz Kadın Eğitim ve Kültür
Merkezi’nde 11 yıldır çeşitli kurslara
devam eden Selma Çetin, kendisine en
iyi gelen kursun yağlı boya resim kursu

Bahadınlı kadınlar bir ilki gerçekleştirdi !!! -2
DEVAMI YARIN
Bahadın Kadıneli Derneğini
acımasızca eleştiren
ve onların bugüne
kadar vermiş oldukları emekleri görmezden gelen kadınlara
mikrofon tuttular.
Dedikodular ile yaşanan gerçekleri karşılaştırdılar. Kadınlara
bilgi ile öğrenerek ve
deneyimleyerek yaşadıkları şeylere saygı
duyulmasını, sadece fikir sahibi olup
bunları hayatlarına hiç geçirmemiş olan kadınların kendilerini
acımasız bir şekilde eleştirmeye
hakları olmadığını anlattılar.
Kadınların
kaşısında kendilerini anlatmak isteyen bir
yönetim vardı.
Özel bir tanıtım
filmi ile bütün
kadınları kendilerine hayran
bıraktılar. Biz
varız ve bütün
olumsuzluklara
ve önümüze
konulan bütün
engellere rağmen Bahadın da
bir kadın hareketi olarak ve siyaset üstü bir
hareket olarak
var olacağız
dediler.
Yaşlısı genci
bütün kadınlar
hep beraber bir
şey fark ettiler.
Evet Kadıneli
Derneği gerçekti. Ve aslında çok şeyi başar-

mıştı. Kadınlara kendilerinin
farkına varmalarını, becerilerinin ve potansiyellerinin ortaya çıkmasına
bu derneğin katkı
sağlayacağını anlatıyorlardı. Ve yalnız
değildiler.
Birlikte hareket ettiklerinde olmayanı
olduracak bir güce
sahiptiler. Korkularının üzerine gittiklerinde kendilerini görebileceklerdi. Bahadın da
kadın olmak göründüğü gibi kolay değildi. Erkek
egemen bir toplumda yapabilecekleri çok sınırlandırılmıştı.
Bahadın Kadıneli
Derneği, Bahadınlı kadınlar için
bir mum alevi
idi. Eğer ona
sahip çıkmazlarsa, kadınlar
olarak güçlerinin
farkına varmazlarsa o çıkışı gösteren ışığı da
ellerinden aldıracaklardı. Bu
Genel Kurul Bahadınlı kadınlar
için bir uyanış
niteliğindeydi.
Önce özgüven
sonra da kadın
birlikteliğinin ve dayanışmasının, onlara neler
getirebileceğini
gösterdi. Genel
Kurul belki üç
ya da dört saat
sürdü. Ama
bıraktığı etki
inanılmazdı…
Kadınlar Vardır…
Kadınlar Her Yerde…

SERPİL
ATAKUL ÇITAK

olduğunu söyledi. Resim yapmanın
çocukluk hayali olduğunu belirten
Çetin “Resim yapmak beni bambaşka
yerlere götürüyor. Küçüklüğümden
beri çok istediğim bir şeydi, ilk başta
yapamam sandım. Sonra baktım ki
başarabiliyorum, bana bir özgüven
geldi. Sonra da hem cesaretim hem
de özgüvenim giderek arttı. Aslında
her resimde kendimizi ifade ediyoruz.
Bize bu imkanları sunan Altındağ
Belediyesi’ne, Başkanımız Asım
Balcı’ya ve hocalarımıza çok teşekkür
ediyorum” dedi.

EKONOMİYE KATKI

SAĞLAYACAKLAR

“BELÇÖZ”LE MÜCADELE EDİYORLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden BelPLAS tarafından
üretilen buz çözücü solüsyon
“BELÇÖZ”, kış aylarında Başkent'te
yol, kaldırım ve üst geçitlerde etkin
olarak kullanılmaya başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış
aylarında başkent genelinde karla
mücadele çalışmalarını hızlandırdı.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden
BelPLAS tarafından geçtiğimiz
yıl ilk kez üretilen buz çözücü
solüsyon “BELÇÖZ” bu yıl da yol,
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kaldırım ve üst geçitlerde meydana
gelen buzlanmada etkin olarak
kullanılmaya başlandı.
Başkent'in cadde, bulvar,
kaldırım ve üst geçitlerinin yanı
sıra metro giriş ve çıkışları ile
hastanelerde kullanılan buz çözücü
solüsyon BELÇÖZ, aşındırıcı etkisi
olmadığından asfalt, beton, kaldırım,
metal aksamlar ve taşıtlara da zarar
vermiyor.
Çevre dostu formülüyle hiçbir
canlıya zarar vermeyen BELÇÖZ, kar

ve buzla mücadelede büyük kamyon
veya tuzlama araçlarının giremediği
yerlerde kolaylıkla kullanılıyor.
Buz oluşumunu önleyici etkisini
eksi 40 dereceye kadar gösteren
ve BelPLAS AR-GE mühendisleri
tarafından geliştirilen solüsyon,
Karayolları Genel Müdürlüğü ARGE Kimya Laboratuvarı ile Yeditepe
Üniversitesi AR-GE ve Analiz
Laboratuvarı toksikoloji testlerinden
de başarıyla geçti.
IHA

Ankara Ticaret Odası’nın
(ATO) “E-Ticaret ve E-İhracat
Seferberliği” kapsamında
hayata geçirdiği serebral
palsili gençlerin faydalandığı
“E-Ticaret ve E-İhracat”
eğitimlerinin ilk etabı
tamamlandı.
ATO’nun üyelerini
dijitalleşen dünyaya
uyumlaştırmak amacıyla
başlattığı “E-Ticaret ve E-İhracat
Seferberliği” kapsamında,
SERÇEV ve SERÇEV Engelsiz
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’yle imzaladığı protokol
çerçevesinde gerçekleştirdiği
“E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi
Projesi”nin ilk etabı tamamlandı.
ATO İDEA koordinatörlüğünde
düzenlenen eğitime katılan 60
serebral palsili gence, e-ticaret
ve e-ihracat eğitim sertifikaları
düzenlenen törenle verildi.
Törende konuşma yapan
ATO Başkanı Gürsel Baran,
ATO olarak üyelerinin ve
ticaretin gelişimi için eğitime
verdikleri öneme dikkat çekti.
Serebral Palsili gençlerin
hayata katılmasını sağlayacak
çalışmalara destek vermekten
mutluluk duyduklarını kaydeden
Baran, “Kıymetli bir projenin
ilk etabını bitirdik. Bu proje
neticesinde gençlerimiz
aldıkları eğitim ile birlikte önce
aile ekonomilerine ardından

şehir ve ülke ekonomisine
katkı sağlayacaklar” dedi.
E-ticaret eğitiminin ardından
gençlerin evlerinden bile
ticaret yapabileceğini
kaydeden Baran, “Serebral
palsili gençlerimiz ticaret
ve ihracatımızın artmasına,
ekonomimizin gelişmesine katkı
sağlayacaklar” dedi.
Pandemi ile e-ticaret ve
e-ihracatın çok hızlı bir şekilde
ilerlediğini kaydeden Baran,
2020 yılında e-ticaret hacminin
220 milyar lira olduğunu ifade
etti. Baran konuşmasına,
“Sadece Başkentimizde
E-ticaret ile uğraşan 21 binden
fazla firma var. Çok önemli
bir pazardan bahsediyoruz.
Gençlerimiz de aldıkları
eğitimde öğrendikleri bilgiler
neticesinde bu pazarda yerlerini
alabilir” ifadelerini kullandı.
SERÇEV Yönetim Kurulu
Başkanı Turgay Karakaş,
Çankaya İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Hasan Öztürk
ve SERÇEV Engelsiz Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Okul Müdürü Dilek Saran’ın
konuşmalarının ardından,
eğitimini tamamlayan
öğrencilere sertifikaları takdim
edildi. SERÇEV öğrencilerine
yönelik e-ticaret ve e-ihracat
eğitimleri üç grup olarak devam
edecek. IHA
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TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ:

“SORUMLULUK ALMAKTAN

KORKUYORLAR”
BAŞKENT’TE YOZGATLILARI

BULUŞTURAN LEZZET
Yozgat’ın Yöresel
Lezzetlerinden arabaşı Dünya’nın
dört bir yanındaki Yozgatlıları aynı
sofrada buluşturuyor. Özellikle kış
aylarında daha sık yapılan arabaşı
çorbası Yozgatlıların buluşturan
lezzet konumunda.
Başkent’te bulunan
Derekaplancı Köyü Derneği
ile Yukarısarıkaya Derneği
Keçiören’de yaşayan Yozgatlıları
arabaşı gecesinde bir araya
getirecek. 23 Ocak Pazar günü
düzenlenecek olan arabaşı
gecesinde Yozgatlılar bir araya
gelecek.
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel beraberinde

Derekaplancı Köyü Dernek Başkanı
Adnan Yılmaz, Yukarısarıkaya
Dernek Başkanı Durak Turan Düz
ile birlikte Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret
ettiler. Açıkel ile beraberindekiler,
Başkan Altınok’u arabaşı gecesine
davet etti.
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, “Yozgat Sarıkaya
Belediye Başkanı Ömer Açıkel,
Derekaplancı Köyü Dernek Başkanı
Adnan Yılmaz ve Yukarısarıkaya
Dernek Başkanı Durak Turan Düz’e
ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
Yiğitler diyarı Bozok Yaylası’na
selam olsun” dedi.
Murat KARATEKİN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, muhalefet partilerini eleştirdi. Muhalefet Partilerinin
Cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını yada içlerinden birini aday yapamadıklarına
dikkat çeken Bekir Bozdağ, “Sorumluluk almaktan korkuyorlar” dedi.

Bozdağ, “Millet ittifakı liderleri;
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan karşısında
kazanamayacakları,
kendilerini ülkeyi yönetmeye/
cumhurbaşkanlığına layık görmedikleri,
sorumluluk almaktan korktukları için mi
cumhurbaşkanı adayı olmuyorlar ya da
içlerinden birini aday yapmıyorlar?
Cumhurbaşkanı adayı olmayan millet
ittifakı liderleri, hangi gerekçe ile halktan oy
isteyecek?
“Hele bir adayımızı seçtirelim, sonra onun
yerine ülkeyi biz yönetiriz” demek, halka karşı
siyasi muvazaadır. Halk, kendine karşı siyasi
muvazaa yapan ikiyüzlüleri sevmez ve seçmez.
Anayasaya göre Cumhurbaşkanı yürütme
organıdır. Türkiye’yi yönetmeye talip kişi
cumhurbaşkanı adayı olmalı ki kazandığında
ülkeyi yönetebilsin. Cumhurbaşkanı adayı
olmayarak ülke yönetimine talip olmayan millet
ittifakı liderleri, halka karşı siyasi muvazaa
yapmaktadır” dedi. Murat KARATEKİN

DERNEK BAŞKANLARINDAN

'BiRLiK' MESAJI!

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nda
Dernek başkanları toplantısı yapıldı.

Ankara Yozgatlı Dernekler
Federasyonu’nda Dernek
başkanları toplantısı yapıldı.
Toplantıya katılım yüksekti.
Toplantıya; MHP Yozgat
Milletvekili Ethem Sedef, MHP
MYK üyesi Sezer Yozgat, MHP
Ankara Büyükşehir Belediye
Meclis Üyesi Grup Başkan
Vekili Murat Ilıkan, MHP
Mamak İlçe Başkanı Mustafa
Esen, Yozgatlılar Birlik ve
Dayanışma Vakfı Başkanı ve
aynı zamanda Dünya Yozgatlı
Dernekler Konfederasyonu
Başkanı Durak Turan Düz,
Ankara Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Başkanı Ahmet
Koç, Ankara Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Genel Sekreteri
Ali Rıza Altan ve birçok dernek
başkanı katılım gösterdi.
BİRLİK VE BERABERLİK
VURGUSU YAPTI
Toplantıda söz alan Ankara
Büyükşehir Meclis Üyesi Grup
Başkan Vekili Murat Ilıkan, bir
araya gelmekten çok mutlu
olduğunu ifade ederken,
“İnşallah vesileleri artırıp daha
çok bir araya geliriz” dedi.
Bu tür toplantıların devamının
gelmesi temennisinde bulunan
Ilıkan, “Allah’a hamdolsun ki
böyle bir müstesna zaman
diliminde böyle güzel bir
davette hepimiz bir araya
geldik. Şükürler olsun. Hepiniz
hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
Eski Türkçe’de bir tabir

var. Halkın sorunlarının bir
araya gelinip konuşulduğu
meclislere ‘’tirnek’’ veya ‘’
tirinek’’ deniliyor. Dernek de
aslında o günkü lügatta aslında
onun devamı olarak yerini
buluyor. Bugün bakın birçok
derneği bir araya getirdiği
güzel federasyonumuzun
organizasyonlarda diz dize,
göz göze, omuz omuza,
gönül gönüle muhabbet etme
imkânı buluyoruz. Birbirimizi
de tanıma imkânı buluyoruz.
Bu vesile ile hem bu akşamki
bu güzel organizasyon için
hem de bunun gibi nice
organizasyonlara imza attıkları
için değerli federasyonumuza,
değerli derneklerimize,
değerli yönetimlerimize çok
teşekkür ediyorum. İnşallah
vesileleri artırıp daha çok
bir araya geliriz. Birbirimizle
daha fazla vakit geçirme fırsatı
buluruz. Hayırlı akşamlar
diliyorum.’’
Ankara Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Başkanı Ahmet
Koç, “Bugün bizleri bir araya
getirmiş olan Sadri Durmaz
Bey, değerli vekilim Ethem
Sedef Bey onlara çok teşekkür
ediyorum. Sizlerle kendilerinin
bir araya gelmesini sağladılar.
Tanışma, kaynaşma ve varsa
da dertlerimizi hep birlikte de
dertlenmek olarak buradalar”
dedi. Kendilerini bir araya
getiren herkese teşekkür

eden Koç, şunları kaydetti;
“Bugün bizleri bir araya
getirmiş olan Sadir Durmaz
Bey, değerli vekilim Ethem
Sedef Bey onlara çok teşekkür
ediyorum. Sizlerle kendilerinin
bir araya gelmesini sağladılar.
Tanışma, kaynaşma ve varsa
da dertlerimizi hep birlikte de
dertlenmek olarak buradalar.
Ben hepinize teşekkür
ediyorum. Böyle güzel bir
günde bir araya geldik. Allah
sizlerden razı olsun. Hepinize
saygılar sunuyorum. Afiyet
olsun diyorum.”
ALİ BOZDAĞ
UNUTULMADI
MHP MYK üyesi Sezer
Yozgat, MHP Yozgat
Milletvekili Ethem Sedef
için ‘bizlerin bugünlere
gelmemizde büyük emeği var.
Kendisine teşekkür ediyoruz’
derken, bu hafta kaybettiğimiz
Ali Bozdağ için de başsağlığı
dileklerinde bulundu. Yozgat:
‘’Bugün burada olmamızda,
bizlerle birlikte olan MHP
Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef beye teşekkür ediyorum.
Kendisi üniversite yıllarımda
ocak başkanımdı. Yanında
yetiştik. Bizlerin bugünlere
gelmemizde büyük emeği
var kendisinin. Kendilerine
çok teşekkür ediyoruz. Bu
hafta kaybettiğimiz Yozgatlı
Dernekler Federasyon Genel
Başkan Yardımcımız, kıymetli

ağabeyimiz Ali Bozdağ’a
Allahtan rahmet diliyorum.
Hepinize afiyet olsun diyorum.
Allah’a emanet olun diyorum.’’
MİLLİ BİRLİĞE
BÜYÜK KATKI
Toplantıda söz alan Mustafa
Esen sivil toplum kuruluşlarının
milli birliğin oluşmasına çok
büyük katkılar sağladığını
belirterek, “Öncelikle bizleri
bu güzide toplantı da bir
araya getiren, bu toplantının
yapılmasını vesile olan başta
Sadir Durmaz başkanıma ve
sayın vekilime şükranlarımı
ve teşekkürlerimi iletiyorum.
Sivil toplum kuruluşları
üyelerinin ve mensuplarının
arasında yardımlaşma ve
dayanışma duygusunu
geliştirerek, birlikte yaşamayı
kolaylaştırır. Milli birliğin
oluşmasına çok büyük katkı
verir. Yozgatlı hemşerilerimiz
de 81 vilayette dernekleşerek
bu şekilde yardımlaşmayı,
kaynaşmayı geliştirdiği
gibi Türk milliyetçiliği
fikrinin ve birlikte yaşama
duygusunun gelişmesine,
milli birliğin oluşmasına çok
ciddi katkılar vermektedirler.
Ben huzurlarınızda bütün
Yozgatlı derneklerine, Yozgatlı
dernekler Federasyonlarına,
DUYKON yöneticilerine
teşekkür ediyorum. İyi ki
varsınız diyorum. Bizlere bu
Ankara’nın soğuk gününde

sofranızı açtınız, dostluğunuzu
açtınız, tekrardan teşekkür
ediyorum. Afiyet olsun
dileklerimi iletiyorum. Ne
mutlu türküm diyene!”
TÜRKİYE DENİLİNCE
AKLA YOZGAT GELİYOR
Yozgatlılar Birlik ve
Dayanışma Vakfı ve DUYKON
Başkanı Durak Turan Düz
‘Türkiye denilince akla Yozgat
geliyor’ ifadesinde bulundu.
Düz, “Türkiye denilince
Yozgat akla geliyor. Neden
mi? Vatanımıza, bayrağımıza,
inançlarımıza, sahip ve saygılı
insanlar topluluğusunuz. Afiyet
olsun. Allah a emanet olun”
dedi.
ASIL NİYETİMİZ
BİR ARAYA GELMEK
Toplantıda konuşan
Ethem Sedef birlik ve
beraber vurgusu yaptı.
Sedef, “Federasyonumuz
hep bizi organizasyonlarına
davet ediyorlar. Kimi ne
katılabiliyoruz, kimi ne
katılamıyoruz. Dedik ki bir
organizede biz yapalım.
Karınca kararınca, bir garip
sofrası da biz kuralım. Maksat
yemek değil, hepimiz bir
şekilde evimizde, barkımızda
karnımızı doyururuz ama asıl
niyetimiz bir araya gelmek”
dedi. Hemşerileri ile bir
araya gelmekten mutluluk
duyduğunu kaydeden Sedef,
“Bugün sizlerle olmaktan

dolayı mutluk duyuyorum
hepiniz hoş geldiniz.
Bugün aslında düşüncemiz,
niyetimiz aslında daha
farklıydı. Federasyonumuz
hep bizi organizasyonlarına
davet ediyorlar. Kimine
katılabiliyoruz, kimi ne
katılamıyoruz. Dedik ki bir
organize de biz yapalım.
Karınca kararınca, bir garip
sofrası da biz kuralım. Maksat
yemek değil, hepimiz bir
şekilde evimizde, barkımızda
karnımızı doyururuz ama asıl
niyetimiz bir araya gelmek.
Ve sizlerin de hakikaten bütün
derneklerin, Türkiye’nin her
yerinde Yozgatlı derneklerimiz
var. Ben bunları gördükçe
mutlu oluyorum. Ve sizlerle bir
araya gelmekten de hakikaten
keyif duyuyorum. Onun için
de bu daveti yapalım. En
azında dedik ki kendimizi
affettirelim. Gidemediğimiz
dernek başkanlarımızdan
hem böyle gözlerinin
içine baka baka hem de
yüzlerine diyelim ki hepinizi
canı gönülden seviyoruz.
Hepinizin programına katılmak
istiyoruz. Ama vakit zaman
ve toplantılardan arda kalan
zamanlarda anca gelebiliyoruz.
Hepiniz hakkınızı helal
edin. Hepinizi saygı, sevgi
ve hürmetle selamlıyorum”
ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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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.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef:

DEVLET MiLLET

EL ELE

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.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgatlı
Dernekler Federasyonu binasında gerçekleştirilen,
dernek başkanları toplantısına katıldı.

ANKET SONUCU YOZGATLI FİRMAYI GÖSTERDİ

EN iYi iLAÇLAMA FiRMASI

SÜRMELi iLAÇLAMA
Türkiye’nin en iyi ilaçlama firmasını belirlemek amacıyla
SOSAR'ın yaptığı ankette, Yozgat’ın tecrübeli firması Sürmeli
grup İlaçlama dezenfektan birinci seçildi. Şirket yöneticisi
Haydar Demirer, anket şirketinden belgesini aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek resmi sosyal medya
araştırma şirketi SOSAR’ın, aralarında
Yozgat firmasının da yer aldığı ilaçlama
ve dezenfektan firmalarının bulunduğu
‘Türkiye’nin en iyi ilaçlama ve dezenfektan
firmasının sorulduğu anket çalışması
sonuçlandı.
BİNLERCE OYLAMA
NETİCESİNDE
BELİRLENDİ
Yozgatlı İş İnsanı
Haydar Demirer’in
sahipliğini yaptığı,
Türkiye’nin köklü
firmalarından olan
Sürmeli grup İlaçlama
dezenfektan firmasının
da yer aldığı ankete
3 bin ilaçlama firması
arasından seçilen en
iyi 4 firmanın katılımı
sağlandı.
Ankete binlerce oylama yapılırken,
Sürmeli grup İlaçlama dezenfektan
kullanıcıların büyük çoğunluğunun oyunu
alarak "Türkiye'nin En İyi İlaçlama ve
Dezenfektan" firması seçildi. Anketin
sonuçlanmasının ardından başarı belgesi
düzenlenen törenle SOSAR Başkanı Can

Uzunkök tarafından Haydar Demirer’e
takdim edildi.
Demirer tören sonrası yaptığı
açıklamada, Türkiye’nin en iyi ilaçlama
dezenfektan firması seçilmeleri için
oy kullanan tüm katılımcılara teşekkür
ederek, yıllardır taviz vermeden
sürdürdükleri kaliteli hizmet
anlayışından kesinlikle vaz
geçmeyeceklerini söyledi.
Yozgat’ta kurulan ve ülkenin farklı
noktalarında önemli kurum ve
kuruluşlarına hizmet veren Sürmeli
Grup İlaçlamanın tecrübeli bir
kadroya ve yaygın bir hizmet ağına
sahip olduğunu aynı zamanda
temizlik ambalaj malzemeleri ve
ekipmanları konusunda Türkiye
geneli hizmet verdiklerini ve hobi
olarak Yozgat 66 markasında tescil
ettirerek kahve ve kolonya üretimi
yaptıklarını ifade etti.
Demirer, anket sonunda aldıkları belge
ile verilen emeğin karşılığını bir kez daha
almanın haklı gururunu yaşadıklarını
vurguladı.
Haydar Demirer, anketi düzenleyen
Sosyal Medya Araştırma Şirketi SOSAR'a da
teşekkür etti. HABER MERKEZİ

Sedef, devletin her zaman milletinin
yanında olduğunu belirterek, “bütün yaz bizler
esnaflarımızla, ziraat odalarımızla, çiftçilerimizle
bir araya geldik. MHP başkanımızın emriyle
milletvekillerimiz, teşkilat üyelerimiz herkesle bir
araya gelerek sorunlarını dinledik. Rapor haline
getirdik ve onu da yine gerekli bakanlıklara
gerekli kurumlara ilettik. Yani bundan emin
olunuz ki bütün bakanlar da hükümet de o
raporlardan haberdar. Yani devlet millet
ele ele diyorum. Tayyip Erdoğan ile Devlet
Bahçeli bir araya gelip bu milletin halini, hatırını
düşünmüyor değil, onlar düşünmüyorsa HDP ile
kol kola girenler mi bu milletin hakkını hukukunu
koruyacaklar?” şeklinde konuştu.
HAİNLER RAHATSIZ OLUYOR
Cumhur İttifakının kurulduğu günden bu
tarafa yapılan icraatları da anlatan Sedef, şunları
kaydetti; “Cumhur ittifakı kurulduğu günden
beri, Türkiye Cumhuriyeti devleti neler yaptı.
Dış politikadan iç politikaya, ne kadar hain
varsa cumhur ittifakından rahatsız oluyor. Biz
27 yılın ardından Karabağ’ı tekrar aldık. Biz
PKK’nın kökünü kazıyoruz. Yurt içinde yüzde 98
oranında PKK’nın kökü kazınmış durumda. Biz
aynı zamanda Suriye’de, Afrin’de destan yazan
o yiğitlerin arkasında dimdik durduk. Biz Kuzey
Irak’ta Kandil’de onların inlerine girerek onları
da temizliyoruz. İnşallah Libya’da da o başarıya
ulaşacağız. İnşallah mavi vatan dediğimiz
Akdeniz’de de. Türkiye Cumhuriyeti devletinin
bugüne kadar hep dışarıdan doğalgaz alan,
petrol alan, dolarla Euro’yla ülkemize her türlü
baskıyı yapmalarına rağmen dimdik durduk.
İnşallah mavi vatandaki mücadelemizde de
başarılı olursak, Türkiye dünyaya doğalgaz
satan, petrol satan ülke olacak. Bunun
mücadelesini veriyoruz.’’
EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Ufukta bir erken seçim görünmediğini be
seçimlerin Haziran 2023 yılında yapılacağını
anlatan Sedef, “Bugün cumhurbaşkanlığı
hükümet sistemi emin adımlarla ilerliyor.
Muhalefet seçim diye kendilerini yırtıyor. Ama
bizim Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız
ne diyor Haziran 2023’de yapılacak diyor. Yani
seçimden önce HDP bizimle birlikte değil,
resmi ittifakta değil diyenler mecliste güven
oyunu kiminle birlikte alacaklar. Seçimden
önce ittifakta yok dedikleri HDP’yi iktidar ortağı
yaptıklarında Türkiye huzura mı kavuşacak?
Kavuşmayacak. Hem cumhur ittifakı hem de
MHP bu vatanın çakıl taşı. Canını ortaya koyan
ülkücüler bu ülkeye zeval getirecek hiçbir
ittifakın içinde olmazlar” ifadelerine yer verdi.
Sedef, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz
hemşerimiz Ali Bozdağ içinde başsağlığında
bulunarak, “Bu hafta içinde kaybettiğimiz
Yozgatlı Dernekler Federasyon Genel Başkan
Yardımcısı Ali Bozdağ için Allah Rahmet eylesin
diyorum. Sizlere ve yakınlarına Başsağlığı ve
sabırlar diliyorum” dedi.
Eda DEMİREL

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.”

