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Aşık Zeki Erdali Ve Âşık Kul Nuri çaldı söyledi, Gönül
Dağı dizsi izlenme rekoru kırıldı.
Bozkırdaki insanların öykülerini anlatan yapımda Berk
Atan ve Gülsüm Ali İlhan baş rolleri, paylaşıyor. Her hafta
birbirinden güzel hikayeleri ile gönüllere dokunan Gönül
Dağı dizisinde bu hafta aşıklar sazlarını konuşturdu. 2'DE

OPTiSYENLER VE
GÖZLÜKÇÜLERE EĞITIM

Bozkır’ın kalemi Mustafa Çiftçi’nin hikayelerinden yola çıkılarak
izleyenlerle buluşan Gönül Dağı dizinde ustalar buluştu.

Ankara Ticaret
Odası (ATO) İdea
tarafından Optisyenler ve
Gözlükçüler Eğitim Zirvesi
düzenlendi.
ATO Yönetim Kurulu
Başkanı Gürsel Baran,
ATO üyelerinin ve
çalışanlarının gelişimine
yönelik olarak ATO İdea
tarafından organize
edilen “Optisyenler

ve Gözlükçüler Eğitim
Zirvesi”ne katıldı.
ATO Duatepe Hizmet
Binası’nda gerçekleşen
eğitim programında
bir konuşma yapan
Baran, gözlükçülük
ve optisyenliğin insan
sağlığını yakından
ilgilendiren meslek
alanları olduğunu belirtti.
HABERİ İÇ SAYFADA
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AK Parti
Kahramanmaraş
Milletvekili Habibe
Öçal, Yozgat’ta
bir dizi ziyaret ve
temasta bulundu.

'KAR' ENGELi

HABERİ DIŞ SAYFADA

Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan kar ve tipi, çok sayıda il ve
ilçede yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Karayolları Genel
Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan
yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan
açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla kapanan
yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:
“Kocaali-Hendek, Dutağacı-Başören, KonyaKadınhanı,
Kadınhanı-Polatlı, Ayrancı-Erdemli, KonyaKarapınar, Konya-Cihanbeyli, Konya-Obruk,
Tarasçı-Cevizli, Bozkır-Kuruçay, SeydişehirAkseki (Alacabel mevkii), Konya-Beyşehir,
Konya-Seydişehir, Hadim-Alanya, ErmenekBucakkışla, Başyayla-Ermenek, TaşkentSarıveliler, Cankurtaran-Sarıveliler, SarıvelilerAlanya, Ağaçören-Ortaköy, Aksaray-GüzelyurtÇiftlik" HABERİ İÇ SAYFADA

200 YOZGATLI BiR ARAYA GELDi

ANKARA’DA YOZGATLI BULUŞMASI
Ankara'da yıllardır
whatsahap üzerinden
bir araya gelen yaklaşık
200 kişilik aralarında
Yerköy, Şefaatli, Çiçekdağı
ilçelerinden olan Yozgatlı
grubu arabaşı sofrasında
bir araya geldi. Programda
çekilişle katılımcılara
çeşitli hediyeler verildi.

Başkent polisi hırsızlık

ÇAPAN AİLESİNİN

ACI GÜNÜ

ÇETESINI ÇÖKERTTI
Başkent polisi, evlerden hırsızlık yapan
suç makinesi hırsızlık çetesini Kırıkkale’de
25 adrese düzenlediği operasyonla
yakaladı. HABERİ İÇ SAYFADA

ASKİ'DEN SAYAÇ UYARISI
ASKİ Genel Müdürlüğü tüm Türkiye’yi etkisi
altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı
nedeniyle Başkentli abonelere su sayaçlarını
ve borularını donma riskine karşı korumaları
uyarısında bulundu. HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ DIŞ SAYFADA

SINCAN’DA EKIPLER

KAR NÖBETINDE
Ankara’da yoğun kar yağışının ardından
Sincan Belediyesi bütün gece ulaşımda aksaklık
ve olumsuzluk yaşanmaması için güçlü filosu ve
ekipleriyle kar mesaisindeydi.
HABERİ İÇ SAYFADA

Yozgat tanınmış eşrafından eczacı
Doğan Çapan’ın kardeşi İsa Çapan vefat
etti. Çapan'ın vefatı ailesini olduğu kadar
sevenlerini de üzdü. Haberi iç sayfada
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USTALAR
GÖNÜL DAĞI'NDA
BULUSTU
Aşık Zeki Erdali Ve Âşık Kul
Nuri çaldı söyledi, Gönül Dağı dizsi
izlenme rekoru kırıldı.
Bozkırdaki insanların öykülerini
anlatan yapımda Berk Atan ve Gülsüm
Ali İlhan baş rolleri, paylaşıyor. Her
hafta birbirinden güzel hikayeleri
ile gönüllere dokunan Gönül Dağı
dizisinde bu hafta aşıklar sazlarını
konuşturdu.
Aşık Kul Nuri: Halk ozanı. 1
Şubat 1955, Yenice köyü / Kelkit
/ Gümüşhane doğumlu. Asıl Adı
Nurettin Türkkan’dır. İlkokulu ve
ortaokulu köyünden gidip gelerek
Kelkit’te okudu. Endüstri Meslek
Lisesini Gümüşhane’de bitirdi.
İlkokul çağlarından itibaren köy
odalarında büyüklerin toplanıp türkü
söylemelerinden etkilendi. Büyükleri
devamlı Âşık Sümmanî’nin türkülerini
söylerlerdi. Bu etkiyle 1975’te kendisi
de şiir yazmaya başladı.
Genellikle yazları köy işleriyle
uğraşır, kışları köyden İstanbul’a
çalışmaya giderdi. Bu gidiş gelişler
ona gurbet türkülerini söyletmeye
başladı. Askerlik görevini

Eskişehir’de 1978’de tamamladı..
1976’nın ortalarında köyünde
öğretmenlik yapan Nurten (Savaş)
hanım ile evlendi; bu evlilikten
Turgay ve Tuncay adlarında iki erkek
evladı vardır.
1984 yılında Erzincan’da Âşıklar
Kahvehanesi kurarak bu geleneği
1995’e kadar sürdürdü. 1985 yılında
ilk defa Konya Âşıklar Bayramı’na
iştirak etti. 2000 yılına kadar Konya’da
yapılan bu bayramlarda birçok dalda
derece kazandı. 1987 yılında ise ilk
defa yurt dışı gezisi olarak Fransa ve
Almanya’da programlara katıldı.
1988 yılında Âşık Yaşar Reyhanı
ile birlikte Suudi Arabistan’a, Türk
işçilerine program yapmak üzere gitti.
Bu arada umre ziyaretimi de yerine
getirdi. 1995 yılında Erzincan’dan
Ankara’ya göç etti. 1996’da Ârifân
Radyo’da, 1997’nin Aralık ayından
2005 yılının Eylül ayına kadar “Kanal
A” televizyonunda “Gönül Kervanı”
adlı âşıklar programını canlı olarak
sundu. 2007 yılında ise 10 ay süreyle
“Gönül Kervanı” adlı programını aynı
mahiyette Ses TV’de sürdürdü.
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Bozkır’ın kalemi Mustafa Çiftçi’nin hikayelerinden yola çıkılarak
izleyenlerle buluşan Gönül Dağı dizinde ustalar buluştu.

Hakkında 2009 yılına kadar
dört çalışma yapıldı. Bunlardan
birincisi Selçuk Üniversitesi
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Saim
Sakaoğlu’nun yönetiminde Yaşar
Demir’in yapmış olduğu bitirme
tezi; ikinci çalışma ise Atatürk
Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr.
Turhan Kaya yönetiminde Mürsel
Çelebi’nin bitirme tezi; üçüncüsü
ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
öğrencisi Necdet Tozlu tarafından
hazırlanan yüksek lisans tezidir.
Dördüncü ve en kapsamlı çalışma
ise Selçuk Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in
2003 yılında yaptığı teferruatlı bir
çalışma olan “Gönül Kervanı” adlı
kitaptır. Bunun yanı sıra çeşitli gazete,
dergi ve kitaplarda hakkında çeşitli
yazılar kaleme alınmıştır. 20 kaset
ve CD’si çeşitli isimlerle çıkmıştır.
Başarılarından dolayı kendisine çeşitli
kurumlar, okullar ve belediyeler
tarafından çok sayıda ödüller ve
plaketler verilmiştir. Erzurum Halk
Ozanları Derneği, Ankara Halk

Ozanları Vakfı, İLESAM, MESAM,
Dünya Çocuk Birliği (kurucu)
üyesidir.
Aşık Zeki Erdali: Erzurum’un
Şenkaya ilçesine bağlı Doğanköy’de
1961'de doğmuştur. Öğrenimini
Şenkaya’da tamamlayan ve Erdalî
mahlasını kullanan âşık, saz çalmaya
lise sıralarında başlamış ve 1970'te
âşıklar arasına girmiştir. Lise
mezunudur. Evli, üç çocuk babasıdır.
Ankara’da ikamet etmektedir.
Âşık olmasında yeteneğinin ve
sesinin güzel olmasının yanı sıra fakir
oluşu ve gurbette yaşamasının etkisi
olmuştur.
Ustası Âşık Nuri Çırağî’den
âşıklığın inceliklerini öğrenen Erdali,
saz çalmayı da ustasının yanında
ilerletmiştir (Özarslan 2001). Zeki
Erdal'a mahlasını ustası Âşık Nuri
Çırağî vermiştir. Erzurum'da hayatını
sürdüren Erdalî, 1984'te âşıklık
sanatını büyük şehirde sürdürmeye
karar verip Ankara'ya yerleşir.
Özellikle Ankara'ya yerleştikten
sonra, Almanya, Belçika, Avusturalya,
İngiltere, İsveç gibi ülkelerde

yaşayan Türklerin memleket hasretini
gidermek adına sanatını icra eder ve
ülkenin sınırları içinde de pek çok
şehirde türkülerini söyler, yarışmalara
katılır ve dereceler kazanır.
1998 yılından itibaren, Ankara’nın
mahalli radyolarından Bayrak
FM’de ve Ostim TV'de Âşıklar Saati
adlı bir program yapar (Özarslan
2001). Ayrıca 2016 yılına kadar
Altındağ Belediyesinin Hamamönü
Söyleşileri başlığıyla Kabakçı
Konağı’nda yürüttüğü kültür sanat
programlarında, kendisi gibi âşık
olan kızı Şeyda Erdalî ile ayda bir
program yapar ve dinleyenleriyle
buluşur. Günümüzde de zaman
zaman Hamamönü Söyleşilerinde yer
alan âşık, programlara davetli sanatçı
olarak katılmaktadır.
Çok sayıda şiiri bulunan
sanatçının çeşitli konularda şiirler
söylediği tespit edilmiştir. Dili sade
ve anlaşılırdır. Şiirlerinde hece
ölçüsü ve çoğunlukla zengin kafiye
kullanmakla birlikte redifli, yarım ve
tam kafiyeli şiirlerine rastlamak da
mümkündür.

OPTISYENLER VE GÖZLÜKÇÜLERE EĞITIM

Ankara Ticaret Odası (ATO) İdea
tarafından Optisyenler ve Gözlükçüler
Eğitim Zirvesi düzenlendi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran, ATO üyelerinin ve çalışanlarının
gelişimine yönelik olarak ATO İdea
tarafından organize edilen “Optisyenler ve
Gözlükçüler Eğitim Zirvesi”ne katıldı. ATO
Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen
eğitim programında bir konuşma yapan
Baran, gözlükçülük ve optisyenliğin insan
sağlığını yakından ilgilendiren meslek
alanları olduğunu belirterek, bu alanlarda
eğitimlerle bilgilerin güncellenmesinin
önemli olduğunu söyledi. ATO yönetimine
geldiklerinden bu yana eğitimi
gündemlerinin ilk sırasında tuttuklarını
kaydeden Baran, “Eğitim konusu bütün
sektörler için önemli bir yere sahip.

İcra ettiğimiz meslekte başarılı olmak
için fark yaratmamız gerekli, bu da
eğitim ile mümkün” dedi. Sektörde fark
oluşturabilmek için yapılan işi iyi bilmenin,
iyi anlatmanın ve sürekli takip etmenin
gerekli olduğuna vurgu yapan Baran,
“Yenilikleri ve değişiklikleri takip etmek
rekabette önde olmak anlamına geliyor”
diye konuştu.
Yeni bilgilerle mesleğini geliştiren
ve değer katan her vatandaşın kent ve
ülke ekonomisine de değer kattığını
kaydeden Baran, “Sahibi olduğu ya
da çalıştığı firmaya değer katan her
vatandaş kent ekonomisine, bunun
neticesinde de ülke ekonomisine değer
katıyor. Ticarette azimli ve başarılı bir
milletiz. Bu samimi gayretimizin yanına,
eksikliklerini gidererek mesleki bilgi ve

becerimizi de ekleyerek hak ettiğimiz
başarıya ulaşabiliriz” dedi. Programda
ATO 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık
Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi
Turgay Kılıç ile Ankara Optisyenler ve
Gözlükçüler Odası Başkanı Çetin Toplu
da birer konuşma yaptı. İki gün sürecek
eğitim programının ilk gününde eğitmen
Murat Balcı “Meslek Etiği ve İtibarı”,
Hülya Şenyüz “Kontakt Lensler” ve Emre
Doğan “Multifokal Cam Eğitimi” konuları
üzerine sunumlarını gerçekleştirdi.
İkinci gün ise “Kırılma Kusurları” ve “Az
Görme Cihazları” başlığıyla eğitimler
gerçekleşecek. Eğitimlerin sonunda
katılımcılara sertifika verilecek. Toplantıya
ATO 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık
Hizmetleri Meslek Komitesi Üyeleri ile çok
sayıda sektör temsilcisi ve çalışan katıldı.

BAŞSAĞLIĞI

Çok değerli dostum
Yozgat eşrafından
Eczacı Doğan Çapan’ın kardeşi

İsa ÇAPAN'IN

vefatından derin bir üzüntü duydum.
Merhuma Allah’tan Rahmet,
yakınlarına baş sağlığı dilerim.

Yıldırım ERBAZ
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DON RISKINE KARŞI SAYAÇ UYARISI
ASKİ Genel Müdürlüğü tüm Türkiye’yi etkisi
altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı
nedeniyle Başkentli abonelere su sayaçlarını
ve borularını donma riskine karşı korumaları
uyarısında bulundu.
Önümüzdeki haftadan itibaren hava
sıcaklıklarının daha da düşeceği ve uzun
süre eksi derecelerde kalacağına dikkat
çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
Başkent’te yaşayan aboneleri uyararak su
saçlarını donma riskine karşı korumalarını
istedi.
Sayaçların soğuktan korunması için cam
yünü, bez ya da boru kılıfı ile kaplanması
yönünde tedbirler almaya çağıran Öztürk,
donan su sayacı ve borularına sıcak su
ve ateşle müdahale edilmemesi gerektiği
tavsiyesinde bulundu.
Başkent’te yaklaşık 2,5 milyon abone
olduğunu ifade eden Öztürk, “2 milyon 487 bin
23 olan abone sayımız her geçen gün artıyor.
Genel Müdürlüğümüz yaz-kış, sıcak-soğuk
demeden 7/24 hizmetini sürdürüyor ancak
yine de her abonemize aynı anda yetişme
imkânımız yok. Bu sebeple de abonelerimize

bazı görevler düşüyor” dedi.
Hava cereyanına karşı sayaçların açık
bölümlerinin kapatılması, kırık camı bulunan
sayaçların yenilenmesi gerektiğini de
vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, şu bilgileri paylaştı:
“Sayaçların donma riskine karşı sayaç ve
su borularının hava ile temas eden bölümleri,
cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi
maddelerle kaplanarak, koruyucu önlemler
alabiliriz. Sayaç yerinin ayrıca temiz, aydınlık
ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmesi
de önemli. Tüm bu önlemlere karşın,
Başkent’te etkisini sürdürecek olan soğuk
hava koşulları nedeniyle bazı abonelerimizden
sayaçların donarak kullanılamaz duruma
geldiği yönünde şikayetler almaya başladık.
Sayaçları donan abonelerimizin de donan
sayaç ve su borularına sıcak su veya ateşle
müdahale ederek açmaya çalıştıklarına
sıkça tanık olmaktayız. Bu tarz müdahaleler
sayaçlara zarar vererek bir daha kullanılamaz
hale getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu
şekilde müdahale edilmemelidir. Bu arada
donma sonucu patlayan sayaçtan akan su

diğer sayaçların donmasına da neden olur.
Başkentlilerden isteğimiz korumasız durumda
olup patlayan su sayaçlarına müdahale
etmeyerek, suyu vanadan keserek, vakit
kaybetmeden ASKİ’ye başvurmalarıdır.”

ULASIMA

ACI GÜNÜ
Yozgat tanınmış eşrafından eczacı Doğan
Çapan’ın kardeşi İsa Çapan vefat etti. Çapan'ın
vefatı ailesini olduğu kadar sevenlerini de üzdü.
Ankara da eczacılık yapan eczacı Doğan
Çapan’ın kardeşi İsa Çapan’ın vefatı derin
üzüntüye neden oldu.
Çapan Ankara’da kılınan cenaze namazının
ardından toprağa verildi.
Çamlık Medya olarak Çapan’a Allah’tan
rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş
sağlığı dileriz.

ÇETESINI ÇÖKERTTI

Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan kar
ve tipi, çok sayıda il ve ilçede yolların ulaşıma
kapanmasına neden oldu. Karayolları Genel
Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar
nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması
için çalışmalarını sürdürüyor.

Mansurlu (Trafik Marangeçidi- indirme
istikametinden sağlanmaktadır), TufanbeyliAyvat, Mansurlu-Yahyalı, Göksun-Geben,
Elbistan-Nurhak-Kurudere, Antalya-Mersin
(Kaledran mevkii), Akçakent-Çiçekdağı,
Gürün-Elbistan, Pınarbaşı-Gürün-Darende,
Pınarbaşı-Sarız-Göksun yolu tır trafiğine
kapalıdır.
Gürün-Darende, Kayseri-Develi, KayseriPınarbaşı, Altunhisar-Çiftlik-Niğde, NiğdeÇiftlik, Eymir-Aydıncık, Kayseri-Develi,
Nevşehir-Acıgöl-Aksaray, Nevşehir-Acıgöl,
Sivas-Malatya, Kozluca-Akçadağ, ErkenekGölbaşı, Hozat-Karaoğlan-Ovacık, Nemrut
Dağı, Adıyaman-Çelikhan-Kuyucak, BesniBeşyol, Sincik-Malatya il sınırı, GölbaşıHarmanlı, Sincik yol ayrımı-Yarpuzlu,
Kulp-Muş, Dicle-Hani, Uludere-Uzungeçit,
Trabzon-Gümüşhane il sınırı, Artvin-Şavşat
ayrımı, Ardanuç-Yalnızçam, Maçahel
Geçidi, Görele-Doğankent, Yağlıdere
Alucra arası (Kurtbeli Geçidi), PD Özdil
ayrımı-Taşköprü, Of-Çaykara-Bayburt
(Soğanlı Geçidi), Haçka Yaylası-Yerlice,

ÇAPAN AİLESİNİN

Başkent polisi hırsızlık

'KAR' ENGELi
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla
kapanan yolların güncel hali şu şekilde
açıklandı:
“Kocaali-Hendek, Dutağacı-Başören,
Konya-Kadınhanı, Kadınhanı-Polatlı,
Ayrancı-Erdemli, Konya-Karapınar,
Konya-Cihanbeyli, Konya-Obruk,
Tarasçı-Cevizli, Bozkır-Kuruçay,
Seydişehir-Akseki (Alacabel mevkii),
Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir,
Hadim-Alanya, Ermenek-Bucakkışla,
Başyayla-Ermenek, Taşkent-Sarıveliler,
Cankurtaran-Sarıveliler, SarıvelilerAlanya, Ağaçören-Ortaköy, AksarayGüzelyurt-Çiftlik, Beşçatal-Sarıkavak
(Trafik Dereköy-Karacaören-ÇatakKavak yolları üzerinden sağlanmaktadır),
Karaman-Kırobası-Güzeloluk, AnamurErmenek, Tarsus-Çamlıyayla (Trafik Ulaş
üzerinden sağlanmaktadır), GüzelolukAyrancı, Kahramanmaraş-Göksun (Püren
yolu), Boylu-Çağlayancerit, GöksunKahramanmaraş (tırlara kapalı), Kozan-
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Sis Dağı-Erikbeli, Şalpazarı-Sisdağı,
Hamsiköy-Zigana, Salmankaş Geçidi-Arpalı,
Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Salmankaş
Geçidi, Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi),
Muş-Varto ayrımı- Bulanık, HasköyKavakbaşı, Muş-Kulp, Erzurum-Tekman,
Kağızman-Cumaçay, Şarkışla-Kovalı
Kavşağı, Tokat il sınırı-Yıldızeli, ÇamlıbelSivas, Karayün-Celalli, Şarkışla-AkçakışlaAkdağmadeni, Şarkışla-Ortaköy, ŞarkışlaAltınyayla, Şarkışla-Pınarbaşı, GemerekSızır-Çayıralan, Gemerek- Çepni-İnkışla,
Yozgat il sınırı-Yıldızeli, Yıldızeli-Sivas,
İmranlı-Karacaören, Kızıldağ-Altköy, Zaraİmranlı-Kızıldağ, Suşehri-Polat Deresiİmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, ErzincanBaşköy, Erzincan ayrımı-Başköy-Çayırlı,
Erzincan-Başköy-Çayırlı, Kangal-Sincan
ayrımı-Divriği, Kangal-Alacahan-Hekimhan,
Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal, Kangal-Gürün,
Kangal-Suçatı, Altınyayla-Kangal, DivriğiArapgir, Pınarbaşı-Göksun, KarakurtHorasan, Göle-Selim, Yalnızçam-Ardanuç,
Kağızman-Ağrı.” IHA

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

Başkent polisi, evlerden hırsızlık yapan
suç makinesi hırsızlık çetesini Kırıkkale’de
25 adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan 23 kişiden 6'sının toplam 623
suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Ankara ve çevre illerde evlerde gerçekleşen
hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik takipte
hırsızlık çetesinin üçlü veya dörtlü gruplar
halinde örgütlü olarak hırsızlık yaptıklarını ve
geçimini de bu yolla sağladıklarını tespit etti.
110 polisin katılımı ile Kırıkkale'de 25 farklı
adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına
alınırken, yapılan aramalarda 2 adet pompalı
tüfek, çeşitli ziynet eşyaları ve çok sayıda fişek
ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan S.V.’nin 104,
Z.O.’nun 94, F.G.’nin 72, E.G.’nin 58, G.O.’nun
41, Ç.E.’nin 30 olmak üzere hırsızlık çetesi
üyelerinin toplamda 623 suçtan kaydı olduğu
öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

SINCAN’DA EKIPLER

KAR NÖBETINDE
Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından
Sincan’da ekipler temizlik çalışmalarına
aralıksız devam ediyor.
Ankara’da yoğun kar yağışının ardından
Sincan Belediyesi bütün gece ulaşımda aksaklık
ve olumsuzluk yaşanmaması için güçlü filosu
ve ekipleriyle kar mesaisindeydi. Vatandaşların
güvenli ve huzurlu bir şekilde karın keyfini
çıkarması için seferber olan ekipler, kısa sürede
tüm yolları açtı. Yol kenarları ve kaldırımlardaki
karları da temizleyerek gece boyunca
buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaptı.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 210 personel
ve 40 araç, kar ve buzlanma ile mücadele için
7 gün 24 saat çalışıyor. Ekipler, kayma riskine
karşı önlemler almak amacıyla gündüz de
mesailerine devam ediyor.
Vatandaşın kış şartlarının olumsuzluklarından
etkilenmemesi için yapılan çalışmalarda 600
ton tuz serimi yapılırken; 11 tuz sericili ve kar
küremeli kamyon, 6 tuz sericili transit, 4 tuz
sericili ve kar küremeli beko loder, 5 greyder,
4 lastikli tuz yükleyici loder, 5 tuz yükleyici
ekskavatör, 4 adet de tuz yükleyici beko loder
çalıştı. İHA
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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.

YOZGATLILARA ILGISI BÜYÜK
AK Parti
Kahramanmaraş
Milletvekili Habibe
Öçal, Yozgat’ta
bir dizi ziyaret ve
temasta bulundu.

En az eşi kadar Yozgatlı
olan Öaçl, Ankara’da da
Yozgatlılar ilgisi ve desteğini
esirgemiyor.
Akdağmadeni
Belediyesi’ni ziyaret eden
Öçal, burada Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih
Yalçın’dan belediye

faaliyetleri hakkında bilgi
aldı. Başkan Yalçın, Öçal’ın
ziyaretinden duydukları
memnuniyeti dile getirerek,
“ Ak Parti Kahramanmaraş
Milletvekili, kıymetli
hemşehrimiz Prof. Dr. Şamil
Öçal Hocamızın eşi Habibe
Öçal vekilimiz ziyaretimize

geldiler.
İlçemizi yakinen takip
eden, özellikle terör örgütü
PKK’nın kadın ve insan
hakları ihlalleri konusunda
araştırma ve eserleri bulunan
saygıdeğer milletvekilimize
teşekkür eder saygılar
sunarız “ifadelerini kullandı.

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…

200 YOZGATLI BiR ARAYA GELDi

ANKARA’DA YOZGATLI BULUŞMASI
Ankara'da yıllardır whatsahap üzerinden bir araya gelen yaklaşık
200 kişilik aralarında Yerköy, Şefaatli, Çiçekdağı ilçelerinden olan
Yozgatlı grubu arabaşı sofrasında bir araya geldi. Programda
çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

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.
Programa Başkentteki Yozgatlılar
Federasyon Başkanı Mesut Kaya, Yerköylü
İş İnsanı Yaşar İşler ve kalabalık bir davetli
topluluğu katıldı. Bir araya gelmekten mutlu
olduklarını ifade eden Yozgatlılar, bu tür
etkinliklere memleket hasreti giderdiklerini
kaydettiler.
AMACIMIZ KAYNAŞMAK
Tek amaçlarının kaynaşmak ve bir
araya gelmek olduğunu dile getiren
Mehmet İşler, “Kırşehir Çiçekdağı ilçesi
doğumluyum. Yozgat’ın Yerköy ilçesinde
ikamet ettik yıllarca. Şuanda 10 yıldır
da Ankara’dayız. Hem mecliste görev
yapıyorum. Hem de baba mesleğini devam
ettiriyorum. 7/24 çorba ızgara olarak
devam ediyoruz. 24 saatlik bir işletme. Bu
işletmede biz sürekli aktiviteyi yapıyoruz.
Ben her zaman şu kelimeyi
kullandık. Biz memleketten tüm
hemşehrilerimize gönlümüz ve
kapımız açık diyoruz. O yüzden dolayı
böyle aktivitelerle hemşehrilerimizle
Ankara, Kırşehir, Çiçekdağı, Yozgat,
Yerköylü hemşehrilerimizi birbirleri
ile buluşturuyoruz. Mutlu oluyoruz.
Yıllarca görüşmeyen çok samimi olup
da görüşmeyen hemşehrilerimiz burada
kaynaşmaya devam ediyor. Tek amacımız
bu” şeklinde konuştu.
BİR ARAYA GELİYORUZ
Yöresel etkinliklerle her iki ayda bir

bir araya geldiklerini anlatan Hasan
Özkan, şunları kaydetti; “8-10 yıldır
Ankara’da ikamet ediyorum. Bizim bu
mutlu günümüzde yalnız bırakmadınız.
Bizler hemşehriler olarak whatsapp gurubu
kurduk.
Bunun adına da Bozok Başkent
Bozkır ismiyle kurduk. Burada çocukluk
arkadaşlarımızla her mesleğe mensup
arkadaşlarla bir aradayız. Ayda bir iki ay
da bir yöresel etkinliklerimizle bir arada
oluyoruz. Memleket hasretini gideriyoruz.
Bir araya geldikten sonra mutlu oluyoruz.”
DEVAMLI OLMASINI İSTİYORUZ
Yerköylü İş İnsanı Yaşar İşler,
hemşerileri ile bir araya gelmekten
mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu
organizeyi düzenleyen kardeşlerime ve bu
işyeri sahibi yeğenime teşekkür ediyorum.
Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu
hemşehrilerimizin güzel gününü bir araya
getirip sizlerde bize destek verdiniz. Bu
günlerin, anıların devamlı olmasını, bir
araya getirip bu kardeşlik ruhunu daha
uzun ömürlü sürmesini temenni ediyoruz.
Çok güzel duygular yaşadık. Memnun
ettiler. Misafirperverlikleri bizleri
duygulandırdı ve çok hoş oldu. Çekilişte
de Türk Bayrağının bize çıkmazı da ayrı
bir gurur verici ve onur verici duyguydu.
Katılımcı herkese teşekkür ediyorum”
ifadelerine yer verdi.

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.”

