ASENALAR BAŞKENT'TE BULUŞTU

Teşekkürler
ANKHABER

MHP Ankara
İl Başkanı Turgay
Baştuğ tarafından
düzenlenen
organizasyonla 25
ilçeden binlerce
kadın "Kadınlar,
MHP Ankara'da
birleşecek,
Ankara'da MHP
güçlenecek"
sloganıyla bir
araya geldi.
Haberi içerde

Ankara’da faaliyet gösteren İmtiyaz
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğünü Yozgatlı
hemşerimiz Dursun Erkılıç’ın yaptığı
ANKHABER, Çamlık Ankara ekini tebrik
etti. “Yozgat – Ankara hattında yeni bir
medya açılımının heyecanı yaşanıyor. Biz de
Çamlık Ankara’ya verdikleri destekten dolayı
ANKHABER ailesine teşekkür ediyoruz.
Haberi son sayfada
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GAKKOŞLARA

Çalıştayın ilk gününde yayın hayatına
başlayan Çamlık Ankara konuşuldu. Çamlık
Ankara, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı
Sinan Burhan ve çalıştaya ülkenin farklı
şehirlerinden katılan basın mensuplarından tam
not aldı.

OKUL YAPTIRACAK
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde
2020'de meydana gelen depremde bu zarar
gören Elazığ'a bir okul yapılmasıyla ilgili
öneri oylandı. Meclis toplantısında teklif tüm
partilerin onayıyla, oy birliğiyle kabul edildi.
Haberi içerde

MANSUR
YAVAŞ

ATO Başkanı Baran uyardı:

"MALiYET ARTIŞLARINA

SEBEP OLUYOR"
ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı
açıklamada üretici firmalara satış
sözleşmelerine riayet etmeleri çağrısında
bulundu. Baran, tedarik zincirlerinin bozulması,
hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve
hammadde fiyatlarının yükselmesi nedeniyle
tüm dünyada üretim maliyetlerinin yükseldiğini
hatırlatarak, enerji fiyatlarındaki yükselme ile
kurdaki dalgalanmaların da maliyet artışlarına
sebep olduğunu belirtti. Haberi son sayfada

ANKARA’DA YEREL MEDYANIN

GELECEĞiNi KONUŞTULAR
Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Yerel Medyanın Geleceği’
konulu çalıştayın açılışı yapıldı. Çalıştayın açılışına; AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan katılırken, Yozgat’tan da
Çamlık Gazetesi Yaşı İşleri Müdürü Tarık Yılmaz da katılım sağladı.

ENİNE BOYUNA MEDYA
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı
Sinan Burhan, Anadolu’nun dört bir yanından
Ankara’ya gelen yerel medya mensuplarına
teşekkür etti.
Çalıştay kapsamında yerel medyanın
sorunlarının ve geleceğine yönelik istişarelerde
bulunulacağını belirten Burhan, AK Parti Genel
Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un Anadolu
basınına her zaman destek olduğunu dile
getirdi.
Kurtulmuş’a desteklerinden ötürü teşekkür
eden Burhan, çalıştayda medya sektörünün
enine boyuna konuşulacağını kaydetti.
Haberi son sayfada

ANKARALILAR
KADINLARA DIKKAT!

ÖZEL SEFER
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB),
kadınlara yönelik şiddet ve taciz olaylarının
artmasının ardından dikkat çeken bir
uygulamayı faaliyete geçirdi. ABB
Başkanı Mansur Yavaş, kadınların akşam
saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden
istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu.
Yavaş’ın sosyal medya hesabından
paylaşılan görselde, “Kadınlara korkusuz
adımlar borçluyuz. 19.00’dan sonra
EGO otobüslerinden istediğiniz yerde
inebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel
Müdürlüğünden alınan son
tahminlere göre öğle saatlerinden
itibaren Ankara'daki tüm ilçelerde
aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Bölge genelinde parçalı ve
çok bulutlu bir hava beklenirken,
Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı
ilçeleri, akşam saatlerinden sonra
Ankara'nın tamamında aralıklı
sağanak yağış etkili olacak.
Sabah saatlerinde ise iç
kesimlerde yer yer pus ve sis
hadisesi beklenirken, hava
sıcaklıklarında önemli bir değişiklik
olmayacak. Haber son sayfada

ÖĞRENCİLERİN
UFKUNU AÇACAK
Kütüphane, atölye ve laboratuvarlar
sayesinde öğrenciler hem zihin dünyalarını
hem de bilişim, sanat, teknoloji, dil ve bilim
alanlarında üretim yeteneklerini geliştirme fırsatı
bulacak. Eğitim ve öğretime verdiği desteklerle
dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, bu
alandaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
Haberi son sayfada
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ASENALAR BAŞKENT'TE BULUŞTU
MHP Ankara İl Başkanı Turgay
Baştuğ tarafından düzenlenen
organizasyonla 25 ilçeden
binlerce kadın "Kadınlar, MHP
Ankara'da birleşecek, Ankara'da
MHP güçlenecek" sloganıyla bir
araya geldi.
Ankara'nın tüm ilçelerinden
kadınlar, MHP Ankara İl Başkanlığı
ve Kadın ve Engellilerden sorumlu
Ankara İl Başkan Yardımcısı Suzan
Küçüksaraç'ın koordinasyonuyla
bir araya geldi. 4 hafta boyunca
süren organizasyonda toplamda
7 kez 'Kadınlar Buluşması'
gerçekleştirildi. Etimesgut
ilçesinde düzenlenen etkinlikler
kahvaltı programının ardından
Türk Tarih Müzesi ve Parkı
Ziyareti ile sona erdi.
Türk tarihini 60 bin
metrekarelik bir alan üzerinde
heykel, resim, rölyef ve bilgi
panolarıyla anlatan Türk Tarih
Müzesi ve Parkı kadın ziyaretçiler
tarafından beğeni ile karşılandı ve
rehber eşliğinde gezildi. IHA

ECZANEYI BIRBIRINE KATTI
Ankara’nın Polatlı ilçesinde
kırmızı reçete ile satılan ilacı reçetesiz
almak isteyen şahıs, kendisine ilacı
veremeyeceğini belirten eczacıya önce
küfür etti, sonra da boğazını sıktı. Olay,
Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde
saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu
belirtilen S.S., Atatürk Caddesi üzerindeki

bir eczaneye girdi. Eczacı Mehmet
Yıldız, S.S.’ye istediği ilaçlarla ilgili
doktor raporu olup olmadığını sorunca
aralarında tartışma çıktı. Dışarda bulunan
diğer çalışan Nihat Atmaca eczaneye
gelerek S.S'yi çıkarmak istedi. Atmaca ile
arasında arbede çıkan S.S. diğer eczane
çalışanlarının müdahalesi ile dışarıya
çıkartılarak, eczanenin kapısı kilitlendi.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır
çocuklara sunulan. Odur eli öpülen,
odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Hüseyin ERYILMAZ

ERYILMAZLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yedek Parça

Aydınlanmanın ve gelişmenin neferi olan öğretmenlerimizin,
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyoruz.

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

Kalite Ve Orjinallik Garantisi

www.separoto.com.tr

Ahmet BULUT

Yozgat Serbest Muhasebeciler ve
Mali Müşavirler Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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OKUL YAPTIRACAK
Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisi'nde
2020'de meydana gelen
depremde bu zarar
gören Elazığ'a bir
okul yapılmasıyla
ilgili öneri oylandı.
Meclis
toplantısında
teklif tüm
partilerin
onayıyla, oy
birliğiyle kabul

edildi.
Kararın meclisten geçmesinin
ardından Ankara Büyükşehir Belediye

Başkanı Mansur Yavaş "Depremin
yaralarını sarmak için Elazığ'a okul
inşa ediyoruz. Vatanımızın hiçbir
köşesinde evlatlarımız eğitim
hakkından mahrum kalmasın.
Önerimizi oy birliği ile kabul
eden ABB Meclisi üyelerimize
teşekkürlerimi sunuyorum"
paylaşımında bulundu.
GÜRSEL EROL'UN
GIRIŞIMLERI SONUÇ VERDI
Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde
meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki
depremde ağır hasar alan birçok okul
yıkılmıştı. CHP Elazığ Milletvekili
Gürsel Erol'un girişimleri ile İstanbul

Büyükşehir Belediyesi okul yapma
kararı almış ve Elazığ'da protokol
imzalanmıştı.
Geçen ay İzmir Büyükşehir
Belediyesi de okul yapımı için
incelemelerde bulunmuştu. İstanbul
ve İzmir'in ardından Elazığ'a bir okul
yapma kararı da Ankara Büyükşehir
Belediyesi'nden geldi.
Başkan Mansur Yavaş'ın okul
yapma kararı Ankara Büyükşehir
Belediyesi Meclisi'nde oybirliği ile
geçti. Yakın zamanda Elazığ Valiliği
ile görüşmelere başlanılacağı
bildirildi.
İHA

Yetişmiş ve eğitimli insan gücü, ülkelerin gelişiminin temel göstergelerinden biridir.
Geleceğimiz olan gençlerimizi, özgür, bağımsız, yeniliklere açık olarak yetiştiren
öğretmenlerimiz, emek, özveri, sabır ve hoşgörü
isteyen en kutsal görevlerden birini yerine getirmektedir.
Bu kutsal ve meşakkatli mesleği yerine getiren öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyor, bu vesile ile Baş Öğretmen Ulu
Önder Atatürk’ü saygıyla anıyoruz.

Hanifi KIZILTAŞ – Oğuzhan KIZILTAŞ - Aziz KIZILTAŞ
Gözüpekoğulları İnşaat

Eşrefi mahlûkat olarak yaratılan
insanların yetiştirilmesinde
ve eğitilmesinde hiç şüphesiz ki,
en büyük pay sahibi öğretmenlerdir.
Bütün Öğretmenlerimizin
öğretmenler gününü kutlarız...

Nihat KAYHAN
Yeniden Refah Partisi
İl Başkanı
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ANKARA’DA YEREL MEDYANIN

GELECEĞiNi KONUŞTULAR

Ankara’da faaliyet gösteren İmtiyaz
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğünü
Yozgatlı hemşerimiz Dursun Erkılıç’ın
yaptığı ANKHABER, Çamlık Ankara ekini
tebrik etti. Yayınladıkları haberde ;
“Yozgat – Ankara hattında yeni bir medya
açılımının heyecanı yaşanıyor. Yozgat’ta
başarı yayınıyla dikkat çeken; İmtiyaz
Sahipliğini Zafer Özışık, Sorumlu Yazı
İşleri Müdürlüğünü Tarık Yılmaz’ın
Yaptığı Çamlık Gazetesi ve Çamlık TV,
başarısını şehrin dışına taşıyarak “Çamlık
Ankara”yı yayın dünyamıza kazandırdı”
ifadeleri yer aldı. Biz de Çamlık
Ankara’ya verdikleri destekten dolayı
ANKHABER ailesine teşekkür ediyoruz.
Eda DEMİREL

Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Yerel Medyanın Geleceği’
konulu çalıştayın açılışı yapıldı. Çalıştayın açılışına; AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan katılırken, Yozgat’tan da
Çamlık Gazetesi Yaşı İşleri Müdürü Tarık Yılmaz da katılım sağladı.

ENİNE BOYUNA MEDYA
Anadolu Yayıncılar Derneği
Başkanı Sinan Burhan, Anadolu’nun
dört bir yanından Ankara’ya
gelen yerel medya mensuplarına
teşekkür etti. Çalıştay kapsamında
yerel medyanın sorunlarının ve
geleceğine yönelik istişarelerde
bulunulacağını belirten Burhan,
AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş’un Anadolu
basınına her zaman destek
olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş’a
desteklerinden ötürü teşekkür
eden Burhan, çalıştayda medya
sektörünün enine boyuna
konuşulacağını kaydetti.
TÜRKİYE OYNANAN
OYUNLARIN FARKINDA
AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, “Türkiye,
Ortadoğu’da oynanan oyunun
farkındadır ve Ortadoğu’nun
daha fazla bölünmesine ve
parçalanmasına asla müsaade
etmeyecektir” dedi.
Konuşmasında yeniden güçlü
ve büyük Türkiye istikametinde
önemli adımlar atıldığını belirten
Kurtulmuş, “Türkiye çok şükür bir
ivme yakalamıştır. Yeniden güçlü
ve büyük Türkiye istikametinde
önemli adımlar atılmaktadır.
Bu adımlarını attığı için de
zaten bazılarının bunlardan ne
kadar rahatsızlık duyduğunu
hep beraber görüyoruz. Biz
içimizdeki farklılıklarımızı
konuşuruz ve tartışırız. Siyaset
ve düşünce farklılıklarımızı biz
her zaman müzakere ederiz.
Ama esas mesele Türkiye’nin
milli meselelerini ve geleceğine

ilişkin dik duruşumuz olunca,
Türkiye’nin medya, siyaset, iş,
eğitim, kültür ve sanat dünyasının
hep beraber bir arada olması
lazım. Türkiye uzunca bir süredir
güney sınırındaki PYD/YPG ve
DEAŞ gibi terör örgütleri ile
mücadele etmektedir. Bu örgütler,
sadece Suriye’nin ve Irak’ın toprak
bütünlüğünü tehdit eden örgütler
değil aynı zamanda bölgedeki
halkların arasında kalıcı düşmanlık
tohumlarını ekecek silahlı vekalet
savaşlarının unsurlarıdır. Aynı
zamanda bu örgütler, Türkiye’nin
dirliğine ve birliğine, Türkiye’nin
bekasına tehdit oluşturan önemli
unsurlardır. Türkiye, PYD/
YPG ve DEAŞ ile mücadele
verdikçe müttefikimiz olduğunu
zannettiğimiz bazı ülkeler terör
örgütlerinin sözde temsilcilerini
resmi makamlarında ağırlıyor.
Onların askeri yetkilileri dahil
olmak üzere bir takım temsilciler
gelerek örgütlerin askeri kanat
sorumlularıyla yan yana fotoğraf
veriyor. Türkiye, Ortadoğu’da
oynanan oyunun farkındadır

ve Ortadoğu’nun daha fazla
bölünmesine ve parçalanmasına
asla müsaade etmeyecektir” dedi.
YEREL MEDYANIN
YANINDAYIM
Bütün siyasi hayatı boyunca
Türkiye’deki yerel medyanın
yanında yer olmaya gayret
ettiğini dile getiren Kurtulmuş,
“Bütün siyasi hayatım boyunca
Türkiye’deki yerel medyanın
yanında yer almaya gayret ettim.
Çünkü şuna inanıyoruz. Yerel
medyanın gücü ülkemizdeki
demokrasinin de gücüdür. En
zor zamanlarda, en zor virajlarda
yerel medyanın neredeyse kahir
ekseriyetinin sürekli milli iradeden,
Türkiye’nin bağımsızlığından,
demokrasinin güçlenmesinden
yana olduğuna şahit olduk. Bundan
dolayı hepinize Türkiye’nin
geleceğinde önemli roller
oynadığı için teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
İŞLEVSEL
ARAÇLARDAN BİRİ
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür ve

Turizm Bakanlığı olarak bu süreçte
sizlerin yanında olduğumuzu
açık bir şekilde belirtmek
istiyorum. Dijital çağda yerel
medyamızın işlevini yitirmemesi
adına ne gerekiyorsa yapılması
gerektiğini tüm içtenliğimle bir
kez daha paylaşmak istiyorum”
diye konuştu. Bakan Ersoy,
“Bugün geleneksel medya mecra
ve uygulamaları dijitalleşme
karşısında çok önemli bir
sınav veriyor. Gerçek haber,
nitelikli içerik ve anlık bilgiye
erişim kanallarını gözden
geçirdiğimizde dijitalin sunduğu
imkanların kapsama alanının
genişlediğini çok rahat bir
şekilde görebiliyoruz” dedi.
Yerel medyanın, demokrasinin en
işlevsel araçlarından biri olduğunu
vurgulayan Bakan Ersoy, “Bu
açıdan bugün bir araya gelmemize
vesile olan bu toplantıdan
çıkacak sonuçların önümüzdeki
dönemde hız kazanacak
dijital dönüşümü anlamamıza
büyük katkılar sağlayacağına
inanıyorum” diye konuştu. Bakan
Ersoy, medyada dönüşüm için
çalışmaya devam edilmesi
gerektiğinin altını çizerek, “Bu
anlayış doğrultusunda Kültür ve
Turizm Bakanlığı olarak bu süreçte
sizlerin yanında olduğumuzu
açık bir şekilde belirtmek
istiyorum. Dijital çağda yerel
medyamızın işlevini yitirmemesi
adına ne gerekiyorsa yapılması
gerektiğini tüm içtenliğimle bir
kez daha paylaşmak istiyorum”
açıklamasında bulundu.
Eda DEMİREL

ATO Başkanı Baran uyardı:

"MALiYET ARTIŞLARINA

SEBEP OLUYOR"
ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı
açıklamada üretici firmalara satış
sözleşmelerine riayet etmeleri çağrısında
bulundu. Baran, tedarik zincirlerinin
bozulması, hammadde temininde yaşanan
sıkıntılar ve hammadde fiyatlarının
yükselmesi nedeniyle tüm dünyada üretim
maliyetlerinin yükseldiğini hatırlatarak,
enerji fiyatlarındaki yükselme ile kurdaki
dalgalanmaların da maliyet artışlarına
sebep olduğunu belirtti.
Maliyet artışlarının fiyatlara yansıdığını
ve bunun normal olduğunu kaydeden
Baran, “Pandemi süreciyle birlikte
dünya tedarik zincirinde bozulma ile
başlayan süreç enerji ve hammadde
fiyatlarında yükselişe, bu yükseliş de
üretim maliyetlerinde artışa ve nihayetinde
satış fiyatlarına yansıdı. Bunda sorun
yok ancak üretici ile toptancı arasındaki
alım satımlarda, maliyet artışları gerekçe
gösterilerek sözleşme fiyatlarına sadık
kalınmamaya, sözler tutulmamaya ve
verilen siparişler yerine getirilmemeye
başlandı” ifadelerini kullandı.

Baran, gelinen noktada toptancıların
sipariş ettiği ürünü sipariş ettiği fiyattan
alıp alamayacağı konusunda tedirginlik
içinde ticaret yaptığını ve önünü görmekte
zorlandığını belirtti.

Tedarik zincirinin üreticiden
toptancı, dağıtıcı, perakendeci ve
tüketiciye ulaşmasını kapsayan sürecin
tamamını kapsadığını hatırlatan Baran,
“Üretici firmalardan alınan fiyatlarla iş
bağlantıları gerçekleştiren ve büyük
projelerle sözleşme imzalayan bayiler, iptal
edilmek istenen sözleşmeler nedeniyle
zor duruma düşüyor. Maddi kayıpların
yanı sıra güvenilirliğini de kaybetme
tehlikesi yaşıyor. Üyelerimiz, sözleşme
şartlarını yerine getirememekten dolayı
yasal yaptırım riskiyle de karşı karşıya
kalabiliyor” ifadelerine yer verdi.
Üretici firmaları verilen taahhütleri
yerine getirmeye davet eden Baran,
“Ticari hayat üreticiden perakendeciye
kadar bir bütün. Bu noktada üretici
firmalardan beklenti, birlikte çalıştıkları
satış kanallarının sesine kulak vermeleri ve
onları zor durumda bırakmamaları” dedi.
Baran, tüm dünyanın yaşadığı fiyat artışı
sürecinin Türkiye’deki yansımalarının birlik
ve beraberlik içerisinde aşılabileceğini
belirtti. Haber Merkezi

KADINLARA
ÖZEL SEFER
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB),
kadınlara yönelik şiddet ve taciz olaylarının
artmasının ardından dikkat çeken bir
uygulamayı faaliyete geçirdi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş,
kadınların akşam saat 19.00'dan sonra
EGO otobüslerinden istedikleri yerde
inebileceklerini duyurdu.
Yavaş’ın sosyal medya hesabından
paylaşılan görselde, “Kadınlara korkusuz
adımlar borçluyuz. 19.00’dan sonra EGO
otobüslerinden istediğiniz yerde inebilirsiniz”
ifadelerine yer verildi. Yavaş, yeni uygulamayı
şu notla paylaştı:
“Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan
yolda yalnız yürümesin diye biz hep
buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra
EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde
inebilirsiniz.” Haber Merkezi

ANKARALILAR DIKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden
alınan son tahminlere göre öğle saatlerinden
itibaren Ankara'daki tüm ilçelerde aralıklı
sağanak yağış bekleniyor.
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu
bir hava beklenirken, Ankara'nın Nallıhan ve
Beypazarı ilçeleri, akşam saatlerinden sonra
Ankara'nın tamamında aralıklı sağanak yağış
etkili olacak.
Sabah saatlerinde ise iç kesimlerde
yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken,
hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik
olmayacak. Haber Merkezi

ÖĞRENCİLERİN
UFKUNU AÇACAK
Kütüphane, atölye ve laboratuvarlar
sayesinde öğrenciler hem zihin dünyalarını
hem de bilişim, sanat, teknoloji, dil ve bilim
alanlarında üretim yeteneklerini geliştirme fırsatı
bulacak. Eğitim ve öğretime verdiği desteklerle
dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, bu
alandaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
Kahramankazan Belediyesi’nce ilçedeki Mustafa
Hakan Güvençer Fen Lisesi’ne bilimsel okumalar
kütüphanesi, müzik atölyesi, dil laboratuvarı,
görsel sanatlar laboratuvarı ve robotik kodlama
laboratuvarı kazandırıldı. Kütüphane, atölye
ve laboratuvarların açılışı düzenlenen törenle
gerçekleştirildi.

