DUALAR
YOZGAT’IN
ALi’SiNE

Sadece Yozgatlılar’ın değil, yaşadığı Ankara’da
siyasetten bürokrasiye ve vatandaşın gönlüne dokunan,
orada yer edinen hemşerimiz Ali Bozdağ’ın ani vefatı
sevenlerini derinden yaraladı. Hafta sonu okutulan
mevlidi şerifle merhum Ali Bozdağ dualarla anıldı.
HABERİ İÇ SAYFADA
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NEFES OLALIM
Yozgatlı Dernekler
Federasyonu’na bağlı
Sarıkayalı Dernekler
arabaşında buluştu.
Sarıkayalıların arabaşı
gecesinde SMA hastası minik
Eslem Fatma için de destek

çağrısı yapıldı.
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel, geçtiğimiz yıl
Minik Yiğit Alp’i el birliği
ile tedaviye gönderdiğimizi
hatırlatarak, Eslem Fatma’ya
destek çağrısında bulundu.

HABERİ İÇ SAYFADA

HOŞUMLULARDAN ŞÖLEN GiBi

ARABAŞI BULUŞMASI
Yozgat’ın Sorgun
İlçesi Gülşehri Beldesi
Hoşumlu Mahallesi
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği
tarafından geleneksel
olarak düzenlenen
arabaşı gecesi,
yoğun katılımla şölen
havasında gerçekleşti.

ANKARA'DA TüM

YOLLAR AÇIK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralıksız sürdürülen karla mücadele çalışmaları
sayesinde tüm yolların açık olduğunu açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi,
2 gündür yoğun kar yağışının yaşandığı Başkent’te ana arterler başta olmak
üzere 25 ilçede yoğun karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.
3 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR
Haftanın ilk iş gününde vatandaşların ve
sürücülerin sorun yaşamaması için anar arterleri
açık tutan Büyükşehir Belediyesi, personel ve araç
sayısını artırdı. Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre
Koruma ve Kontrol ile İtfaiye Daire Başkanlığı başta
olmak üzere ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı
ekiplere diğer birimlerden personel takviyesi yapan
Büyükşehir Belediyesi, sahada bin 329 araç ve 3 bin
13 personel görevlendirdi.
Ekipler AKOM koordinasyonunda cadde ve
sokaklarda kapsamlı tuzlama ve küreme çalışması
gerçekleştirirken, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş da karla mücadele
çalışmalarını yakından takip etti. Vatandaşları sosyal
medya hesapları üzerinden sık sık bilgilendiren
Yavaş, karla mücadele çalışmalarının ‘kartakip.
ankara.com.tr” adresi üzerinden canlı olarak takip
edilebileceği bilgisini verdi.

HABERİ DIŞ SAYFADA

Çubuk'ta sokak

ŞAMPIYONLAR
MAMAK’TAN ÇIKIYOR

ASLAN VE KAPLANLAR
KARLA BULUŞTU

Hayatlarında ilk kez kar ile tanışan aslan
ve kaplanlar ilk başlarda karla dolu olan
bahçeye çıkmakta zorlansa da, daha sonra
kara alışarak keyifli dakikalar geçirdi.
HABERİ DIŞ SAYFADA

hayvanları unutulmadı

Konya’da düzenlenen Büyükler Türkiye
Taekwondo Şampiyonasında Mamak
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu
Mervenur Evci 67 kiloda Büyük Kadınlarda
Şampiyon oldu. HABERİ İÇ SAYFADA

Çubuk Belediyesi kar yağışı ve hava
sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek
bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını
unutmadı. Haberi iç sayfada

KAHRAMANKAZAN’DA

KIŞ SEFERBERLIĞI
Kahramankazan Belediyesi ekipleri,
uzmanlar tarafından “İzlanda kışı” olarak
yorumlanan kar yağışıyla ilçenin tüm
noktalarında etkin şekilde mücadele etti.
HABERİ İÇ SAYFADA

www.camlikankara.com
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Sarıkayalıların Arabaşı gecesinde anlamlı destek

ÖZGÜN BAKIŞ

Oyun ve Çocuk
NAZMİ
ŞİMŞEK
Oyun, kelime olarak
toplumumuzda neredeyse olumsuzluğu çağrıştırma olarak algılanmaktadır.
Oyun oynamak,
oyalanmakla bir anlaşılır
oldu. “Ne oynuyorsun,
ne oyalanıyorsun?”
seslenmeleri hepimizin
kulaklarındadır.
Yetişkinler küçüklere ya da işini beğenmedikleri, yeterli hızı
yakalayamadıklarına
inandıkları kişilere karşı
bu tür kelimeleri sıkça
kullanırlar.
Aslında oyun çocuğun hayata hazırlanmasında, kişiliğini bulmasında, oldukça etkili bir
araçtır. Genç beyinlerin
yaratıcılıklarını ilk denedikleri alanlar, oyun
alanlarıdır. Toplumsal
uyumun provalarını
orada yaparlar. Kişilerle
ilgili iletişimin ilk denemeleri burada yapılır.
Çocuk oyun alanları bir tiyatro sahnesi
ciddiyetinde ve aktifliğinde işler. Gelenek, örf
ve adetler oyun ortamlarında öğrenilir ve
pekiştirilir. Arkadaşlık,
komşuluk, dostluk ilişkilerinin temeli burada
atılır.
Çocuklar sosyal iletişimleri evcilik oyunlarında geliştirerek kendilerini hayata hazırlarlar.
İletişim becerisini en iyi
burada öğrenir ve yaşarlar. Oyun arkadaşlığı

çocukları sosyal hayata
hazırlamakta öncüdür.
Paylaşma ve birlikte
yaşama becerisini geliştirmekte katkı sağlar.
Toplumsal değerler
grup halinde oynanan
oyunlarla öğrenilir. Bu
değerler, oyunlar sayesinde çocuklarda içsel
gelişime katkıda bulunur.
Oyun, çocuk için âdeta bir yaşam biçimidir.
Oyunsuz çocuk düşünülemez. Oyun çocuk
için zamanın durduğu,
anı doyasıya yaşadığı,
tamamen kendi olabildiği bir aktivite ortamıdır. Emsalleri ile oyun
oynamayan çocuk, dış
dünya ile bağını koparır,
yalnızlığa düşer.
Oyunu bir yaşam
biçimi olarak algılayan
çocuk, akranlarıyla oyun
oynarken birlikte hareket etme, belirlenen
kurallara uyma, işbirliği
yapma, sorumlulukları
paylaşma, fedakârlık
gösterme ve dayanışma
gibi önemli sosyal beceriler kazanır.
Oyun, çocuğun hayata hazırlanmasında,
kişiliğini bulmasında,
oldukça etkili bir araçtır.
Genç beyinlerin yaratıcılıklarını ilk denedikleri
alanlar, oyun alanlarıdır.
Toplumsal uyumun ilk
provalarını ve iletişimin
ilk denemeleri oyun
alanlarında gerçekleşir.
Çocuk, oyun alanlarını bir tiyatro sahnesi
ciddiyetinde ve aktifliğinde işler. Gelenek, örf
ve adetler oyun ortamlarında öğrenilir ve
pekiştirilir. Arkadaşlık,
komşuluk, dostluk ilişkilerinin temeli burada

atılır. Çocuklar sosyal
iletişimlerini evcilik
oyunlarında geliştirerek
kendilerini hayata hazırlarlar.
İletişim becerisini en
iyi burada öğrenir ve
yaşarlar. Oyun arkadaşlığı çocukları sosyal
hayata hazırlamakta
öncüdür. Paylaşma ve
birlikte yaşama becerisini geliştirmekte katkı
sağlar.
Toplumsal değerler oyun içinde, grup
arasında öğrenilir. Bu
değerler, oyunlar sayesinde çocuklarda içsel
gelişime katkıda bulunur.
Çocuklar kendi
dünyalarını oyun alanlarında kurarlar. Hayal
dünyalarını hayatın
gerçekleri ile karıştırıp
harmanlayarak küçük
ama sevimli bir ortam
oluştururlar. Hayal kurma, onların vazgeçilmez
araçlarındandır. Yaratıcılıkları hiçbir öğreticiye
ve rehbere ihtiyaç duymadan burada gelişir,
geliştirilir.
Çocuk gözünde hayal
ve gerçek iç içedir. Bu
içiçelik onların kendi
yeteneklerini özgürce
ortaya koymalarında
oldukça etkendir. Oyun
esnasında çocuğun kendini ifade etme becerisi
gelişir. Çocuklar oyun
esnasında, aldıkları uyarılarla farklı düşünme ve
düşüncesini geliştirme
yeteneği kazanırlar.
Çocuklar kendi dünyalarını oyun alanlarında kurarlar.
Hayal kurma onların en önemli araçlarıdır. Yetişkinlerin elinin
uzanmadığı ve onlar için

Vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
8-14 Ocak tarihleri arasında il
bazında 100 bin kişi içinde bir
haftalık toplam yeni Covid-19
vaka sayısının yer aldığı insidans
haritasını paylaştı. Son bir haftada
Covid-19 vaka sayısı her 100 bin
kişide İstanbul'da bin 571,46,
İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65
oldu.
Bakan Koca, paylaşımında şu

küçük, ancak çocuklar
için oldukça büyük dünyalarında kendilerince
yaşarlar. Yaratıcılıklarını geliştirmeleri hiçbir
öğreticiye ve rehbere
ihtiyaç duymadan burada gelişir, geliştirilir.
Günümüzde birçok
oyuncağın hazır bilgiyi
tekrarlatmaktan farklı
bir işe yaramadığı görülecektir. Bunlar oyalama
maksatlı ve hiçbir katkısı olmayan türdedir.
Yap-boz türü oyuncaklar
zihni zorlar, alternatif
bakış açısı geliştirir,
sebep sonuç ilişkisi
kurmasına ve problem
çözme becerisini geliştirmesine yardımcı olur.
Yaratıcılıklarının
geliştirilmesine katkı sağlar. Özellikle de
kendi oyuncağını çevresinde var olan ve
kolay ulaşabileceği atık
maddelerden kendisinin
üretmesi tercih edilen
bir yöntemdir.
Oyun çocuk içindir,
çocuk oyunla hayat
bulur. Oyun çocuğun
erken büyümesine,
gelişmesine katkı sağlar, sorumluluk bilincini
geliştirir. Bundan dolayı çocukların yaşadığı
her yerde, yeterli oyun
alanları oluşturulmalı
ve akranlarıyla sıklıkla
bir araya gelebilmesine
imkân sağlanmalıdır.
Dinlenme tatiline
girilen bu günlerde ders
baskısından bunalmış
çocukların keyiflerince oynamalarına fırsat
verilmelidir. Eğitim- öğretim döneminde zihni
yorulmuş çocuk için en
iyi dinlenme şekli, yaşıtlarıyla birlikte olacakları
oyun ortamlarıdır.

ESLEM FATMA’YA

NEFES OLALIM

Yozgatlı Dernekler
Federasyonu’na bağlı Sarıkayalı
Dernekler arabaşında buluştu.
Sarıkayalıların arabaşı gecesinde
SMA hastası minik Eslem Fatma
için de destek çağrısı yapıldı.
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel, geçtiğimiz yıl Minik
Yiğit Alp’i el birliği ile tedaviye
gönderdiğimizi hatırlatarak,
Eslem Fatma’ya destek çağrısında
bulundu.
YİĞİT'İ GÖNDERDİK SIRA
ESLEM'DE
Başkan Açıkel, konuya ikişkin
yaptığı açıklamada, “Geçen sene
Yiğit Alp’e nefes olmak üzere bütün
Yozgat olarak hep beraber bir
arada mücadele ettik. İnşallah bu
senede Eslem Fatma bebeğe nefes
olacağız. Hep beraber olalım. Daha
yolun başındalar ama birlikten
kuvvet doğar. Yozgatlı bebeğine
sahip çıksın. Hem annenin
hem babanın inşallah yüzünü
güldürecek. Eslem Fatma’ya
nefes olacak bir organizasyonu
da hep beraber yapalım. Zaten
arkadaşlar yapıyor da. Yozgat’ta,
Sorgun, Boğazlıyan’da yapıldı.
İnşallah bizlerde bizleri seven
herkeste elini taşın altına koysun.
Ben inanıyorum ki Yozgatlı bunu
da başarır. Ne kadar vaktimiz
kaldı bilemiyorum ama bizlerde
organizasyonlarla Eslem Fatma’nın
yanında olacağız” ifadelerini

kullandı.
NE OLUR YARDIM EDİN!
Eslem Fatma’nın Babası Sefa
Altındağ ise az çok demeden
herkesi evladına yardıma
çağırarak, “Ben Yozgat Sarıkaya
Çıkrıkçı köyündenim. Benim
babam yok. Babam vefat etti.
Ben burada tek başımayım. Ama
sizlerden ne olur evladım şuan
yoğun bakımda. Entübe edildi ama
gözleri açık şekilde. Doktorun bize
söylediği iki tane kelime vardı.
Birisi gözünü kapatır uyutursam
bir daha uyanamayacak. Gözünü
açarsam çok acı çekecek. Bir
haftadır kızım uyumuyor. Uyutup
uyandırmaya çalışıyorlar. Ben
evladım için buradan hepinize
sesleniyorum. Allah rızası için ne
olur yardım edin” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

ifadelere yer verdi:
“8-14 Ocak arasında 100 bin
kişi içinde bir haftalık toplam yeni
Covid-19 vaka sayısı il bazında
neydi? Bilgiler, haftalık insidans
haritasında. 8-14 Ocak arasında
vaka yoğunluğu bir önceki haftaya
göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl,
İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli,
Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli,
Trabzon.” IHA

KITAP GÜNLERI'NE

MUHTEŞEM KAPANIŞ
Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl
ilki düzenlenen Pursaklar 1. Kitap Günleri,
dolu dolu geçen 10 günün ardından
kitapseverlere veda etti.
Hem ülke genelinden hem il genelinden
on binlerce kitapseverin ve 105 yayınevinin
katılım sağladığı, yazarların imza günü
ve söyleşiler gerçekleştirdiği, çocuk
müzikalleri ve kukla gösterileri ile dolu dolu
geçen Pursaklar 1. Kitap Günleri Festivali
okurlarına veda etti. Pursaklar Belediyesi
tarafından Yaşam Merkezi'nde düzenlenen
festival 10 gün sürdü. 14-23 Ocak tarihleri
arasında birbirinden değerli yazarları
konuk ederek okurları ile buluştururken

festivalin son gününde de okurlar, kitapları
incelemenin yanı sıra, ünlü yazar İkbal
Gürpınar'ın söyleşisini dinleme fırsatı buldu.
Pursaklar'ın kitaba, kültüre ve sanata sahip
çıktığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul
Çetin, "Pursaklar 1. Kitap Günleri Festivali'ne
ülke genelinden gelen hemşehrilerimiz ve
kitapseverler çok iyi bir şekilde sahiplendi.
10 gün süren festivalde ortaya çıkan
katılımcı sayısı Pursaklar halkının kitaba
verdiği değerin açık bir göstergesidir.
Kitap günlerine katılan tüm yazarlarımız ve
yayınevlerimize çok teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki yıl daha fazla kitabı daha fazla
okuyucu ile buluşturmak dileğiyle" dedi.

ÇAMLIK
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Genç yaşta aramızdan ayrılan Ali Bozdağ için okutulan mevlide yüzlerce seveni katıldı

DUALAR YOZGAT’IN

ALi’SiNE
Sadece Yozgatlılar’ın değil, yaşadığı
Ankara’da siyasetten bürokrasiye ve
vatandaşın gönlüne dokunan, orada
yer edinen hemşerimiz Ali Bozdağ’ın
ani vefatı sevenlerini derinden yaraladı.
Hafta sonu okutulan mevlidi şerifle
merhum Ali Bozdağ dualarla anıldı.

25 OCAK 2022 SALI

KAHRAMANKAZAN’DA

KIŞ SEFERBERLIĞI
Kahramankazan Belediyesi ekipleri,
uzmanlar tarafından “İzlanda kışı” olarak
yorumlanan kar yağışıyla ilçenin tüm
noktalarında etkin şekilde mücadele etti.
Ekipler, kar yağışının yoğun hissedildiği
ilçenin merkeze uzak ve yüksek rakımlı
mahallelerinde dahi yolların kapanmasına
engel olurken, buzlanma riskine karşı tuzlama
çalışması yaptı.
Kahramankazan Belediyesi, ilçeyi etkisine
alan ve uzmanlar tarafından “İzlanda kışı” olarak
yorumlanan kar yağışı nedeniyle seferber oldu.
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan
karla mücadele ekipleri yaşanabilecek
olumsuzlukların önüne geçmek için özverili bir
çalışma yürüttü. Ekipler, ana arterler, cadde
ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin tüm
noktalarında çalıştı.
Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları
yapan ekipler kaldırım ve yaya yollarını da
temizledi. Karla mücadele ekipleri, çalışmaları
kapsamında ilçenin merkeze uzak ve yüksek
rakımlı mahallelerinde de çalışmalarını
sürdürdü. İHA

Çubuk'ta sokak

hayvanları unutulmadı

Ankara Mamak Belediyesi Halkla
İlişkiler Müdürü, Ankara Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, ŞairYazar Ali Bozdağ’ı geçtiğimiz hafta içinde
geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmiştik.
Vefatının ardından oluşan derin üzüntü,
hasret ve sevgi dolu yürekler, Ali Bozdağ
adına okutulan mevlitte bir araya geldi.
YÜZLERCE SEVENİ KATILDI
Pazar günü Mamak Platin Düğün
Salonu’nda okutulan Mevlid-i Şerif’e,
merhum Ali Bozdağ’ın ailesi, akrabaları,

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Ahmet Koç, DUYKON Genel
Başkanı Durak Turan Düz, dernek başkanları,
MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, çok
sayıda din görevlisi, Mamak Belediyesinden
mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
AYAZDAKİ DÜŞLER YÜREKLERİ YAKTI
Merhum Ali Bozdağ’ın vefatından iki gün
önce çıkan kitabı ‘Ayazdaki Düşler’ Mevlid
öncesinde vatandaşlar dağıtıldı.
Kitabın dağıtılması sırasında duygu dolu
anlar yaşandı.

DUALAR ALİ BOZDAĞ’A…
Yoğun katılımla gerçekleşen mevlit
çok sayıda din görevlisinin katılımı ile
gerçekleşti.
Duygu yüklü anların yaşandığı mevlit
sonunda katılımcılara yemek ikramında
bulunuldu.
Çamlık Medya olarak, Yozgat’ın has
evladı, iyilik timsali, memleket sevdalısı
merhum Ali Bozdağ’ı rahmet ve dua ile yad
ediyoruz.
Tarık YILMAZ

Çubuk Belediyesi kar yağışı ve hava
sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta
zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
ekipleri, hava sıcaklıklarının ani düşmesi
ve ilçede hakim olan kar yağışıyla sokak
hayvanlarının aç kalmaması için sabahın ilk
ışıklarında kolları sıvadı.
Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla
ulaşabileceği noktalara kuru mama bıraktı.
Şehir merkezinde ve kırsalda yaşamlarını
sürdüren hayvanları yılın her günü beslemeye
devam ettiklerini belirten Sağlık İşleri
Müdürlüğü personellerinden Veysek Kırıkçı,
“Şükürler olsun beklediğimiz kar yağdı.
İlçemize uzun zamandır böyle bir güzellik
olmamıştı. Biz de Belediye Başkanımız Av. Baki
Demirbaş’ın talimatıyla sabah erkenden can
dostlarımızı beslemek için yollara koyulduk. Üç
ekip ve 10 personelle başta sokak hayvanları
doğal yaşam parkı olmak üzere çevredeki tüm
besleme odaklarına yem ve mama bırakıyoruz”
dedi. İHA

ŞAMPIYONLAR
MAMAK’TAN ÇIKIYOR

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

Konya’da düzenlenen Büyükler Türkiye
Taekwondo Şampiyonasında Mamak Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Mervenur
Evci 67 kiloda Büyük Kadınlarda Şampiyon oldu.
Spora ve sporcuya verdiği destekle Başkent’te
adını duyuran Mamak Belediyesi, altın sporcular
yetiştirmeye devam ediyor.
Mamak’ın sportif başarılarıyla adından
söz edilen bir ilçe haline geldiğini ifade
eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,
“Çocuklarımızı yetenekleri keşfedecekleri
spor dallarıyla buluşturmaya devam ediyoruz.
Gelecek kuşakların en az bir alanda
lisanslı sporcu olmalarını istiyor, onlar için
yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

ANKARA
ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
25 OCAK 2022
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Bu Bir Reklamdır

23 KASIM 2021 CUMARTESİ
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HOŞUMLULARDAN ŞÖLEN GiBi

ARABAŞI BULUŞMASI

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.

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Gülşehri Beldesi Hoşumlu Mahallesi Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak
düzenlenen arabaşı gecesi, yoğun katılımla şölen havasında
gerçekleşti. Bu anlamlı gecede coşku ve birliktelik had safhadaydı.
Ankara Etimesgut İlçesi Korkut Ata
Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayan
gece coşku ve birlikteliğin en üst seviyede
yaşandığı önemli bir buluşmaya ev
sahipliği yaptı.
YOĞUN KATILIM ŞÖLEN HAVASI
Çok sayıda Hoşumlulu’nun katılımı
ile gerçekleşen gecede atmosfer şölen
havasını aratmadı.
Programa; Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü,
Etimeskut Belediye Başkan Yardımcıları
Tahsin Polat, Fikret Karadavut, Etimeskut
AK Parti İlçe Başkanı Halil Hotaman,
Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet Özel ve Mehmet Kılıç, Mahalle
Muhtarı Milli Eğitim Müdürü Celalettin
Bakır, Etimeskut Belediye Müdürlerinden
Nevzat Badem, Yeşilova Mahallesi Muhtarı
Harun Erbaş, Sincan Akşemsettin Mahalle
Muhtarı Mevlana Aplak ve çok sayıda
davetli katıldı.
ARABAŞI BAHANE
Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
hemşerileri ile bir araya gelmekten mutlu
olduğunu belirterek, “Yozgat’ın geleneksel
yemeklerinden bir tanesi arabaşı ve
çorbası.
Aslında arabaşı bahane. Ama
Hoşumlularla beraber olmak, Yozgat
havasını teneffüs etmek, bir şehrin havasını
teneffüs etmek ayrı bir güzellik. Gerçekten
bugün Hoşumlulu kardeşlerimiz burada
birlik ve beraberliklerini sergiliyorlar.
Bizlerde o manada onların mutluluğuna,
muhabbetlerine ortak olduk.
Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Yozgatlıların hiç değilse
özellikle yazları hasreten bekliyoruz.

İnşallah inanıyorum ki Yozgat önümüzdeki
dönemde hızlı treni ile hava limanı ile
OSB’leri ile bölgenin bir cazibe merkezi
olacak. İnşallah buradaki iş adamlarımızı
da bu manada Yozgat’a yatırıma davet
ettik” şeklinde konuştu.
SELAMLAR GETİRDİK
Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü,
kasabadan Ankara’ya selam getirdiklerini
belirterek, “Gülşehri Kasabası Hoşumlu
Derneğimizin düzenlediği arabaşı şölenine
vekilimizle beraber katıldık.
Buradaki eşimizle, dostumuzla,
kasabalılarımızla bir araya geldik. Hoş
muhabbet ve hoş sohbetler ettik. Yozgat’tan
da buradaki Yozgatlıların hepsine kucak
dolusu selamlar getirdik” dedi.
BİR ARADA OLMAK ÇOK GÜZEL
Hoşumlulular Dernek Başkanı Erdal
Güngör ise, şunları kaydetti; “Başkanımıza,
vekilimize ve katılan misafirlerimize
teşekkür ediyoruz. Aslında çorba
bahane bir arada olmak şahane. Bütün
misafirlerimiz dolu dolu. Herkesin ayağına
yüreğine sağlık.
Bu bizim milli yemeğimiz. Buluşma
bahanemiz diyelim. Ne dersek diyelim ama
bir arada olmak çok güzel.”
Gecenin sonunda davul zurna eşliğinde
halaylar çekildi, programa katılan
sanatçılar davetlilere doyumsuz anlar
yaşattı.
HOŞDER Yönetim kurulu şu isimlerden
oluşuyor: İş İnsanı Erdal Güngör
başkanlığında faaliyet gösteren HOŞDER
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Emin Canalp, Salih Yazıcıoğlu, Celal Bilek,
Mehmet Güngör, Hüdaverdi Çetin, Lokman
Akdağ, Baki Demir, Ali Öçsoy, Şaban Altan,
Tevfik Şahiner.

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

ASLAN VE KAPLANLAR
KARLA BULUŞTU
Ankara’da bulunan Aslan
Park’ta yaşayan aslan ve
kaplanlar, karla tanışarak keyifli
dakikalar geçirdi.
İki gündür yoğun kar
yağışının etkisinde olan
Ankara’da zaman zaman kar
yağışı ulaşımda sıkıntılara
sebebiyet verse de vatandaşlar
yağan kar ile eğlenceli
dakikalar geçiriyor.
Ankara’da bulunan Berkem
Aslan Parkı’nın sakinleri aslan
ve kaplanlar da karın keyfini
çıkartıyor.
Hayatlarında ilk kez kar

ile tanışan aslan ve kaplanlar
ilk başlarda karla dolu olan
bahçeye çıkmakta zorlansa da,
daha sonra kara alışarak keyifli
dakikalar geçirdi.
Pazar günü ziyaretçilerin
uğrak noktası olan Berkem
Aslan Park’ta aslan ve
kaplanların yanı sıra yılan,
tavşan, güvercin, maymun ve
geyik gibi çeşitli hayvanlar
bulunuyor.
“İlk günlerde dışarı
çıkamadılar, sonradan
alıştılar ve şu an hallerinden
memnunlar”

Aslan bakıcısı Ali Rıza
Balcı, “Parkımızda 4 tane
erkek, 4 tane dişi, 2 tane de
yavru aslanımız var. Bütün
bakımlarını biz yapıyoruz.
Kar yağdığı zaman günde 10
dakika dışarı çıkartıyoruz hava
almaları için. Karla tanışmaları
biraz ilginç oldu. İlk günlerde
dışarı çıkamadılar, sonradan
alıştılar ve şu an hallerinden
memnunlar, karı sevdiler.
Bunlar aslında yaz hayvanı ama
kışa da adapte oldular” diye
konuştu.
IHA

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.”

