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ANKARA’DA DESTİ KIRIYOR

GÖNÜLLERİ KIRMIYORLAR

Kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından yöneticilerin de katıldığı
yemekte davetliler destileri: “Destileri kırıyoruz ama gönülleri kırmayacağız,
Türkiye’yi, Türk milletini birleştireceğiz” mesajı vererek kırdılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"SAVUNMA SANAYiNiN

BAŞKENT'i OLACAK"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
"Türkiye, bölgesinde barışı tesis etmek
için ölümüne gayret sarf etmektedir.
Mesajımız, Cumhurbaşkanımızın gecesini
gündüzüne kattığı bu çabalarına destek
olunması, bu herkesin faydasınadır" dedi.

ANLAMLI BULUŞMA
Yozgatlıların buluşmasına Ankara Vali
Yardımcıları Abdullah Dölek, Namık Kemal
Nazlı, Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever,
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet
Ali Korkmaz, TRT Yayın Denetleme ve
Koordinasyon Kurulu Başkanı Kudret
Doğandemir, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Dekanlarından Prof. Dr. Hasan
Okuyucu, Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü
Aytaç Özel, Çankaya Yozgatlılar Dernek Başkanı
Halil Özkan, Elmadağ Dernek Bakanı Salim
Korkmaz, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli
Yozgatlı bürokratlar ve iş insanları katıldı.
Davetliler arasında Çamlık Ankara Gazetesi’ni
temsilen Çamlık Medya Genel Yayın Yönetmeni
Tarık Yılmaz da yer aldı. Yozgatlı iş insanları
Ashan Otomotiv sahibi Haşim İlhan, Hanoğulları
Tarım Aletleri sahibi Oğuz Han, AKRO
Plastik sahibi Fatih Erdal’ın sponsorluğunda
gerçekleşen buluşmada, Yozgat’ın yöresel
lezzetlerini Başkent’te yaşatan Köroğlu Pide
sahibi ve ustası Mustafa Avcı’nın özenle
hazırladığı desti kebapları ikram edildi.

HABERİ İÇ SAYFADA

TÜRKŞEKER, ANKARA’DA
PANCAR ALIM TÖRENI DÜZENLEDI
Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş, Ankara’da
2022-2023 dönem pancar alım töreni gerçekleştirdi.
TÖREN DÜZENLENDİ
2022-2023 yılı ‘Pancar Alım Kampanyası
Açılış Töreni’, Ankara Şeker Fabrikası
bahçesinde gerçekleştirildi. Açılış törenine,
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim
Yumaklı’nın yanı sıra Türkşeker Genel
Müdürü Muhiddin Şahin ve çok sayıda
çiftçi katıldı. Tören, Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından, Kur’an
Tilaveti ile devam etti.

6,5 MİLYON TON İŞLİYORUZ
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel
Müdürü Muhiddin Şahin, 2021 yılının Türk şeker
sanayisi ve Türkşeker için büyük bir dönüm
noktası olduğunu vurgulayarak, "Türkşeker
1998 yılında girdiği kapsam programından
Cumhurbaşkanımızın yüksek takdiriyle
programdan çıkartılarak, özgün haline dönmüş
bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyetlerine
devam etmiştir. İlgili yer olan Tarım ve Orman
Bakanlığı’na bağlanarak 24 yıldan fazla süren
özelleştirme hikayesi de burada sona ermiştir.
Şirketimiz olarak 35 ilde bin 240 köyde yaklaşık 30
bin çiftçiyle beraber 6 milyon 500 bin ton kapasite
ile pancar üretimi işliyor ve bunun karşılığında da
882 bin ton şeker, 280 bin ton melas ve 1 milyon
900 bin ton da yaş pancar posası üretiyoruz” dedi.
HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ DIŞ SAYFADA

26 MiLYON
hane ziyaret

MEDiAMARKT
KAHVESEVERLERLE
BiR ARAYA GELiYOR

Kahveseverlere özel
mağazalarında açtığı
MediaMarkt Barista
köşelerinin yanı sıra web
sitesinde de tüketicilere
çeşitli bilgiler ve tarifler
sunan MediaMarkt,
Ankara’da düzenlenen
Coffee Festival’de yerini
aldı.
Sunduğu on binlerce
çeşit ürünle her yaştan
tüketiciye hitap eden
MediaMarkt, kahve
severler için hayata
geçirdiği uygulamalara
yenilerini eklemeye devam
ediyor. HABERİ DIŞ SAYFADA

NAZMİ
ŞİMŞEK

Özel
Eğitim/
Öğretim
Kurumunda Öğretmenlik

MEB bağlı okullarda
görev yapan öğretmenlerin durumuna bir önceki
yazımda genel olarak
değinmiştim.
YAZISI İÇ SAYFADA

edilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların
gereksinimlerinin tespit edilmesi için
başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına
171,9 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

ŞEKER HASTALARINI

ETKİLEMEYEN

MEYVE
Ankara’da tarihi 19. yüzyıla kadar
uzanan hünnap yetiştiriciliği her geçen
gün artıyor. Ata mirası meyveyi modern
tarımla buluşturan üreticiler, rekoltede
önemli bir artış sağlayarak yeni bir gelir
kapısı oluşturdu.
HABERİ İÇ SAYFADA

ÇAMLIK

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ
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ŞEKER HASTALARINI

ETKİLEMEYEN

MEYVE
ANKARA’DA DESTİ KIRIYOR

GÖNÜLLERİ KIRMIYORLAR

Kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından yöneticilerin de katıldığı
yemekte davetliler destileri: “Destileri kırıyoruz ama gönülleri kırmayacağız,
Türkiye’yi, Türk milletini birleştireceğiz” mesajı vererek kırdılar.
Ankara'da yaşayan Yozgatlılar, yöresel
lezzetleri olan desti kebabı sofrasında bir
araya geldi. Kamu, iş dünyası ve sivil toplum
kuruluşlarından yöneticilerin de katıldığı
yemekte davetliler destileri: “Destileri kırıyoruz
ama gönülleri kırmayacağız, Türkiye’yi, Türk
milletini birleştireceğiz” mesajı vererek kırdılar.
Türkiye'nin başkenti Ankara’da yaklaşık
bir milyon nüfusu bulunan Yozgatlılar, çeşitli
etkinliklerle bir araya geliyor. Buluşmanın
bu kez ki adresi Elmadağ İlçesi oldu.
Hasanoğlan’daki organizasyonda birlik ve
beraberlik mesajları verildi.
ANLAMLI BULUŞMA
Yozgatlıların buluşmasına Ankara Vali
Yardımcıları Abdullah Dölek, Namık Kemal
Nazlı, Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever,
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet
Ali Korkmaz, TRT Yayın Denetleme ve
Koordinasyon Kurulu Başkanı Kudret
Doğandemir, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Dekanlarından Prof. Dr. Hasan
Okuyucu, Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü
Aytaç Özel, Çankaya Yozgatlılar Dernek Başkanı
Halil Özkan, Elmadağ Dernek Bakanı Salim
Korkmaz, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli
Yozgatlı bürokratlar ve iş insanları katıldı.
Davetliler arasında Çamlık Ankara Gazetesi’ni
temsilen Çamlık Medya Genel Yayın Yönetmeni
Tarık Yılmaz da yer aldı.
Yozgatlı iş insanları Ashan Otomotiv sahibi
Haşim İlhan, Hanoğulları Tarım Aletleri sahibi
Oğuz Han, AKRO Plastik sahibi Fatih Erdal’ın
sponsorluğunda gerçekleşen buluşmada,
Yozgat’ın yöresel lezzetlerini Başkent’te yaşatan
Köroğlu Pide sahibi ve ustası Mustafa Avcı’nın
özenle hazırladığı desti kebapları ikram edildi.
DESTİLERİ GÜZEL
TEMENNİLERLE KIRDILAR
Ashan Otomotiv’deki yemekte bir araya

gelen davetliler Yozgat’ın tescilli lezzeti desti
kebabı için tezgah başına geçip destileri
kırdılar. Desti yemeğinin geleneksel temenni
ve vaat temenni bölümünde önemli mesajlar
verildi.
İLBAŞ: GÖNÜLLERİ KIRMAYACAĞIZ
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
kurucu dekanı Prof. Dr. Mustafa İlbaş, destiyi
kırmadan önce, “Elinize sağlık. Bu toplantıyı
organize eden değerli heşehrilerimize teşekkür
ediyorum. Bu destiyi kıracağız, gönülleri
kırmayacağız, Türkiye’yi Türk milletini
birleştireceğiz. Milletimize, devletimize hayırlı
hizmetlerde bulunacağız bu birlikteliklerle. Bu
vesile ile destimizi kırıyoruz” dedi.
KAYMAKAM TANRISEVER:
BİRLİKTELİĞİNİZ DAİM OLSUN
Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever
de, Yozgatlılar’la anlamı bir buluşmada yer
almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Tanrısever, şunları söyledi: “Allah, hep
böyle güzel günlerde güzel mecliste buluşmayı
nasip etsin. Yozgat’ımızın güzel bir değerini
tanıtıyoruz. Mevla bizleri devletimize,

milletimize hayırlı evlatlar olarak çalışmayı
nasip etsin.”
BAŞSAVCI KORKMAZ’DAN
ANLAMLI MESAJ
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet
Ali Korkmaz, “Allah evlatlarınızı da bu
masalarda bir arada görmeyi nasip etsin. Bu
birlik, beraberlik sayesinde bu millete bu
devlete bugüne kadar ki güzel hizmetlerinizi
evlatlarınız eliyle devam ettirsin. Böyle de
devam etsin inşallah” temennisinde bulundu.
Programa ilerleyen saatlerde katılan Ankara
Vali Yardımcıları Namık Kemal Nazlı, Hasan
Dölek de verdikleri birli ve beraberlik mesajının
yanı sıra, hayat tecrübelerine dair anlamlı
paylaşımları ile dikkat çektiler.
LEZZETLİ DESTİ KEBABINDAN TATTILAR
Yozgat’ın tescilli yöresel lezzeti desti
kebabını Çamlıca Mahallesi Polis Lojmanları
Tesislerindeki Köroğlu Pide’de hazırlayan
Mustafa Avcı’nın hazırladığı desti kebaplarının
ikram edildiği buluşma gecenin sonunda
katılımcılarda hoş muhabbet ve unutulmaz
anılar bırakarak sona erdi.

Ankara’da tarihi 19. yüzyıla kadar
uzanan hünnap yetiştiriciliği her geçen
gün artıyor. Ata mirası meyveyi modern
tarımla buluşturan üreticiler, rekoltede
önemli bir artış sağlayarak yeni bir gelir
kapısı oluşturdu.
Ankara’da 19. yüzyılda hazırlanan
Osmanlı Salnameleri'nde yer alan hünnap
yetiştiriciliği, Ankara’nın Güdül ilçesinde
yeniden artış gösterdi. Ata mirası meyveyi
modern tarımla buluşturan çiftçiler,
üretimde önemli bir başarı elde ederek
yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Güdül
ilçesinin Yeşilöz Mahallesi'nde yaşayan
çiftçiler, atalarından miras hünnap
meyvesini yeniden üretmeye başladı.
Dünyada da önemli bir pazara sahip
olan hünnap bahçeleri dron ile havadan
görüntülendi.
Yeşilöz Mahallesi'nde hünnap
yetiştiriciliğinin gittikçe yaygınlaştığını
söyleyen Cevdet Cantürk, ”Bu meyve
köyümüzde 'minnap' diye ifade edilir.
Hünnap meyvesinin orijinali. Bunların 150
yıllık olduğunu kanıtlamış durumdayız.
Bunlar bize dedelerimizden miras. 19.
asırda bu ağaçlar buradaydı. Benim
kuşaklar öncesindeki dedelerim benim
şimdi yaptığım gibi bu hünnabı yiyorlardı.
O nedenle dünyanın en lezzetli meyvesi
bizim için. Bunu yemeğe doyamıyor
insan. En azından çok yediğimizde hiç
rahatsız etmediğini biliyoruz. Çok lezzetli
aroması, tarif edilemez. Şahane bir meyve
bu. Çocukluğumun meyvesi. Yeşilöz’de
dedelerimizden kalan mirası genişletmiş
durumda. Hemen herkesin bahçesinde
hünnap ağaçları var. Küçük olanın
yetişmesi çok zor. Popüler ve yaygın olan
biraz daha iri meyve veren hünnaplar”
dedi.
76 yaşındaki Ferhat Çolak ise, hünnap
meyvesinin kolay pazar bulunan bir meyve
olduğunu belirterek, ”Bir zorluğu dikenli
ağaç olması. Bunun dikensizi de varmış
ama pahalıymış fidanları. Su dışında
başka bir ihtiyacı yok. İlaçlama yapıyoruz
kurtlanma olmasın diye. Meyveyi insan
yedikçe yemek istiyor. Aroması gayet
güzel. Vücutta sindirim sistemlerini
çalıştırıyor. Sinirleri yatıştırıyor. Ben şeker
hastasıyım. 10 kilo yesem de hiçbir şey
olmuyor. Yaz geldiğinde hünnap meyvesi
yemeğe başladığımda ilaç kullanmıyorum.
Burada bunun satışında hiç sıkıntı yok.
Herkes alabiliyor. Burada son senelerde
10 bin üzerinde ağaç dikimi yapıldı. Yeni
bahçeler oluşturanlar var. Gayet güzel bir
gelir kaynağı. 700 kilo ürün olsa 14 bin lira
yapıyor. Emekli birine bir ilave oluyor, bal
da üretiyorum. O da destekliyor. Akdeniz
tarafında erken oluyor. Bizimki daha geç
olduğu için devamlılığı sağlıyor. Suya
yakın olan herkes dikip yetiştirebilir. Emek
diye bir şey yok” diye konuştu.
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Özel Eğitim/Öğretim
Kurumunda Öğretmenlik
MEB bağlı okullarda
görev yapan öğretmenlerin durumuna bir
önceki yazımda genel
olarak değinmiştim.
Bakanlığın resmi kanalı
bahsedilen durumdayken, aynı bakanlığın
kontrolünde hizmet
veren özel-öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin, vicdanları sızlatacak düzeyde bir özlük
haklarıyla eğitim-öğretim sürdürüldüğünü
tahmin etmek zor olmayacaktır.
Özel eğitim-öğretim kurumları;
ülkenin eğitim kalitesini artırmak,
sınıflardaki yığılmaları önüne
geçmek, ekonomik gücü olanlara alternatif imkânlar sunmak
amaçlı oluşturulan eğitim kurumlarıdır. İsminden de anlaşılacağı
gibi tabelasında özel eğitim/öğretim kurumu yazan bir kurumun,
hizmet verdiği ortamdan başlayarak vereceği her türlü hizmet
dâhil “özellikli” olması gerekir ki,
sunulan belli artılarından dolayı
veliler çocuklarını ücret ödeyerek o okullara göndermeyi tercih
etsinler.
Yıllar önce özel okullar ve
dershaneler olarak bilinen özel
eğitim kurumları, günümüzde
iç içe girmiş, hangisinin eğitim
kurumu, hangisinin öğrencilerin
eksikliklerini tamamlama amaçlı
kurs merkezi olduğu belli olmayan bir durumdadır. Apartman
dairesinde okul olduğunu iddia
eden ancak yaptıkları eğitim-öğretimin sadece öğretim yönü ön
planda olan, MEB ortaya koyduğu müfredata dahi tam olarak
uymayıp sınavlara öğrenci hazırlayan kurs merkezleri gibi hizmet
sundukları bilinmektedir. Çocuk
denince akla, oyun çağı insanlar
gelir. Onların olmazsa olmazlarından bir tanesi oyun alanlarıdır.
Oyun alanının olmadığı, etkinlik
salonlarının bulunmadığı, çocukların yaş ve gelişim durumlarına
uygun fiziki alt yapıya sahip olmayan mekânların eğitim verilen
alanlar olmasını kabul etmek akla
ziyan bir durumdur. Her konuda
özellikli olması gereken özel kurumlarda çalışacak öğretmenler
de “özellikli” olmalıdır. Sistemin
ve velilerin beklentilerinin yüksek
tutulduğu bir alanda görev yapacak öğretmenlerin özlük hakları da o nispette yüksek olduğu
takdirde anlam kazanacaktır.
Hizmet sahasındaki artıları ortaya koyacak olan öğretmenler,
mesleğinin bilinciyle ve özverili
çalışabilmesi, onun yaşantısındaki
huzur, mutluluk ve başarıyı destekleyecek olan kendisine verilen
değer ölçüsünde olacaktır. Bu da
ancak özellikli bir özlük haklarıyla
mümkündür. Bu sayede ülke eği-

tim sistemine yapacağı
katkının yanında resmi
ve özel kurumlar arasındaki rekabeti artırsın,
dolayısıyla eğitim alan
çocuklarımız kazansın
diye düşünülmektedir.
Mevcut olan durumda ise, meslek öncesi
eğitimlerini tamamlamış
tayin bekleyen ama
MEB beklediklerini bulamayan binlerce genç ile
birlikte, çeşitli sebeplerden dolayı erken emekli
olmuş öğretmenlerin, meslekleri
gereği ilk olarak çaldıkları kapı
özel okullar ve kurs merkezleri
olmaktadır.
Herhangi bir meslek grubu bir
iş yeri açacaksa, icra edilecek
meslek ile ilgili standartlara sahip
olma zorunluluğu vardır. Herhangi bir meslekte bu ve benzeri
standartlar getirilirken eğitim-öğretim kurumu gibi hayatlarının
başında, gelişimlerini tamamlama ihtiyacı olan genç beyinlerin
hizmet alacağı alanların belirlenmesinde çok daha titiz olmak
gerekir.
Olması gereken standartlara
uygun olarak hizmet vermeye
devam eden, eğitim kadrosuna
vereceği hizmet alanına yakışır
özlük hakkı tanıyan eğitim kurumlarına söyleyecek sözümüz
yoktur. Bunların yanında ticari
bir işletme olarak pozisyon almış
binlerce özel öğretim kurumunun
olduğunu kimse inkâr edemez.
Talebin yoğunluğuna ticari düşüncenin öne geçmesi eklenince,
karşısında öğretmenlik yapma
talebinde bulunan kişileri geçim
sıkıntısından dolayı dilenen insanlar gibi algılayan zihniyetlerin
insafına bırakılmaktadır. Ülkede
vasıfsız herhangi birinin aldığı
asgari ücreti dahi vermeyi çok
gören, bunun karşılığında tam
gün mesai çalıştıran, sigortasının
hesaplanmasında çevrilmedik dümen bırakmayan, eğitimcilikten
uzak tüccar kafalı bencil karakterler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Çok az detayı verilen
yukarıdaki eğitim kurumlarının
denetimi, fiziki standartlarıyla
birlikte verdiği hizmete yakışan
öğretmen istihdamının sağlanması konusunda MEB taviz vermemesi gerekmektedir. Kısaca,
tabelasında özel eğitim/öğretim
kurumu yazan bir kurumun,
özellikli eğitim kurumu olması, çalışan öğretmenlerin de öz
verili eğitimci olması sayesinde
amacına uygun hizmet sektörü
olacaktır. Bu sayede ülke eğitim sistemine yapacağı katkının
yanında resmi ve özel kurumlar
arasındaki rekabeti artıracak dolayısıyla eğitim alan çocuklarımız
kazanacaktır.

ANLAMLI
BİR HAYAT
İnsan, yaratılışı
bakımından alemin
fiziksel olarak
küçültülmüş bir
modelini temsil eder.
Düzlükleri, çukurları,
zirveleri vardır.
Coşku ve hırsı
zaman zaman
fırtınalar, kasırgalar
oluşturur. Şimşekler
hızında olayları
kavrayışı, yıldırımlar
kadar kararlı ve
serttir.
Bazen durgun bir deniz
gibi sakin, sakinliği nispetinde
de derinliği simgeler. Bazen
gökyüzünün sonsuzluğu
derecesinde idealleri vardır, uzay
boşluğunda bilinmezlere doğru
yol alır. Sonsuzluğa uzanan
yolda keşfedebildiği gizil güçleri
sayesinde bilinmezleri bilir,
olunmazları oldurur, her seferinde
daha ileriye ulaşmayı gaye edinir.
Böyle bir yapıya yön
verebilmek sanıldığı kadar
kolay olmayacaktır. Bu derece
geniş kapsamlı ve bilinmezleri
bünyesinde taşıyan bir yapıyı
idare etmek öncelikle onun
hakkında yeterli ve doğru bilgiye
sahip olmayı gerektirir. İnsanın
kendisi ile ilgili yetileri tanıması,

onları niçin, nerede
ve nasıl kullanacağını
bilmesi yanında
o bilince de sahip
olması gerekir.
Bu da insanın
kendi yapısının ve
taşıdığı değerlerin
farkındalığıyla
mümkündür.
Anlamlı bir hayat
anlayışı, insanı diğer
canlılardan ayırt
eden bir niteliktir.
Var olma gayesinin
bilincinde olarak
yaşadığı ömrü doğru
ve anlamlı tamamlamak ister.
İnsanın yaratılışı gereği bilinç,
duygu ve ruh yapısıyla bir
bütün oluşturduğunu; bütünün
parçalarının aklın kontrolüne
verebildiği takdirde bir şey ifade
edeceğini bilir. Bu parçaların
birleşiminden bir bütün oluşur
ki, bu insanı insan yapan benlik
şuurudur. Bu şuuru sahip olan
insanlar hayata farklı, derin ve
insani bir anlam katarlar. Anlamlı
bir hayat yaşamanın önemli
şartı, insanın kendi öz değerlerini
tanıması, çevresinde eşi ve
benzeri olmayan diğer insanların
varlığını kabullenmesiyle birlikte,
bütün yaratılmışların da varlık
sebeplerinin idrakinde olması
gerekir.

NAZMİ
ŞİMŞEK

TÜRKŞEKER, ANKARA’DA
PANCAR ALIM TÖRENI DÜZENLEDI
Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş, Ankara’da
2022-2023 dönem pancar alım töreni gerçekleştirdi.

2022-2023 yılı ‘Pancar Alım
Kampanyası Açılış Töreni’, Ankara
Şeker Fabrikası bahçesinde
gerçekleştirildi. Açılış törenine,
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra
Türkşeker Genel Müdürü
Muhiddin Şahin ve çok sayıda
çiftçi katıldı. Tören, Saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından, Kur’an Tilaveti ile
devam etti.
Tarım ve Orman Bakanlığının
özellikle üretim iradesinin aynı
şekilde süreceğini ifade eden
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
İbrahim Yumaklı, “Bakanımızın
hakikaten her bir ürün grubu için
bizlerle çok yoğun bir mesaisi
oldu.
Mevcut şartların içerisinde
olabilecek en iyi sonucu da
açıklamak üzere her seferinde
kendisiyle istişare ettik, konuştuk.
Geçen yıl 420 lira olan şeker
pancarı fiyatını bu sene kota
tamamlama primiyle birlikte bin
450 lira olarak açıkladık. Yaklaşık
yüzde 245’lik bir artışa denk
geliyor. Gönül isterdi ki daha fazla
olsun. İnşallah bundan sonraki

dönemlerde üretimimiz artar.
İthalata gereksinim duyulduğu
olağanüstü bir yıl yaşandı. Bundan
sonra bir gram ithalat olmasın.
Kendi üreticilerimizin ürettiği
şekerler içeride, her türlü imalatta
ve son tüketicilerde kullanılmış
olsun” diye konuştu.
“Türkşeker, 35 ilde 240 köyde
yaklaşık 30 bin çiftçiyle 6 milyon
500 bin ton kapasite ile pancar
üretimi işliyor”
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Genel Müdürü Muhiddin Şahin,
2021 yılının Türk şeker sanayisi ve
Türkşeker için büyük bir dönüm
noktası olduğunu vurgulayarak,
"Türkşeker 1998 yılında
girdiği kapsam programından
Cumhurbaşkanımızın yüksek
takdiriyle programdan
çıkartılarak, özgün haline dönmüş
bir kamu iktisadi teşebbüsü

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

olarak faaliyetlerine devam
etmiştir. İlgili yer olan Tarım ve
Orman Bakanlığı’na bağlanarak
24 yıldan fazla süren özelleştirme
hikayesi de burada sona ermiştir.
Şirketimiz olarak 35 ilde bin 240
köyde yaklaşık 30 bin çiftçiyle
beraber 6 milyon 500 bin ton
kapasite ile pancar üretimi işliyor
ve bunun karşılığında da 882 bin
ton şeker, 280 bin ton melas ve 1
milyon 900 bin ton da yaş pancar
posası üretiyoruz” dedi.
Tören, açılış konuşmalarının
ardından pancar üreticisi
çiftçilere hediye verilmesi ve
kurdele kesimiyle devam etti.
Daha sonra ise Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı Yumaklı'nın,
bilgisayarın başına geçmesi
ve bu sene üretilen yeni
mahsulün ilk kantar tartımını
gerçekleştirmesiyle son buldu.

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

26 MiLYON

"SAVUNMA SANAYiNiN edilecek

BAŞKENT'i OLACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, bölgesinde barışı tesis etmek için
ölümüne gayret sarf etmektedir. Mesajımız, Cumhurbaşkanımızın gecesini gündüzüne
kattığı bu çabalarına destek olunması, bu herkesin faydasınadır" dedi.
Akyurt ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, cuma namazını Seyyid Burhaneddin Camii’nde
kıldı. Oktay, namaz sonrası esnaf ziyaretinde bulundu.
Oktay’a Akyurt ziyaretinde AK Parti Ankara İl Başkanı
Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Arife
Polat Düzgün, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK
Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım eşlik etti. Oktay,
esnaf ziyareti sırasında vatandaşların taleplerini dinledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra
AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı Teşkilat Toplantısı’nda
partililere hitap etti. Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sisteminin
milletin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en hızlı şekilde
yerine getirildiği bir sistem olduğunun altını çizen Fuat
Oktay, bu kavramın hem yurtiçi hem yurtdışı için geçerli
olduğunu kaydetti. Muhalefeti eleştiren Oktay, "Bir
yıldır masanın neresine oturacağını konuşuyorlardır.
Bir tanesi papağanla konuşmaya başlamış. Çaresizliğin
son aşaması. Papağanlar daha ileride en azından
kendi söyleyeceklerini kendileri biliyorlar. Bizim bu
papağanlar başkalarından aldıkları talimatları iletmekle
yükümlü oldukları için daha 2023 seçimlerine kiminle
gidecekleri belli değil. Herhalde talimat bekliyorlar, artık
büyükelçilerden mi bekliyorlar talimatı kimden bekliyorlar,
başkalarından mı bekliyorlar göreceğiz" şeklinde
konuştu. Vatandaşlara hizmet noktasında herhangi
bir siyasi parti ayrımı yapılmadığını ifade eden Oktay,
"Çalışmalarımız bir taraftan devletin işlerini yürütme, aynı
şekilde vatandaşların ihtiyacını giderme anlamında tüm
ciddiyeti ile devam edecektir. Hiçbir ayrım gözetmeden
85 milyonun her bir vatandaşa aynı hassasiyetle hizmet
götürme görevimiz var" dedi. Oktay’ın gündeminde
6’lı masa da vardı. 6’lı masanın ortaya herhangi bir
çalışma koymadığını söyleyen Oktay, "6’lı masa bir
yıldır kendi aralarında masanın etrafında dolaşarak
yapmaya çalıştıklarıyla Cumhurbaşkanımızın sadece
10 dakikasını dolduracak bir iş yapmadı. Sadece ne
yapılmaması gerektiğine odaklandıkları için" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir haftalık süre içerisinde
önemli diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten
Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’da
liderlerle birlikte olan fotoğrafıyla ilgili konuştu. Oktay, "O
resim aslında başka bir resimdi. Cumhurbaşkanımızın
gerek masa başı gerek sohbet ortamında dahi söylediği
her bir sözün bir ağırlığı olduğuna dair bir resimdi.
Birlikte olduğu insanların kendisine olan sevgi, saygısını
gösteren bir resimdi" dedi. Türkiye’nin köklü bir devlet
geleneğine sahip olduğunu kaydeden Oktay, "Türkiye

dünkü devlet değil. Türkiye’de devlet aklı büyüktür. Recep
Tayyip Erdoğan gibi bir lideri olduğu zaman Türkiye’yi
başka başka olaylarla meşgul ettiklerinde Türkiye’nin
gücü dağılmayacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanımız 8
saat çalışmaz, 24 saat ülkesi için çalışır. Sadece AK Parti
olarak değil Cumhur İttifakı olarak söylemek istiyorum;
2023’e yürüyoruz. Tüm dünyadaki barış ve istikrara
gerektiği zaman herkesin anlayacağı dilden cevap veren
bir lider. Bütün dünyanın sorunlarıyla uğraşırken her
bir şehrinde, sokağındaki vatandaşın sorunlarına tek
tek eğilen bir Cumhurbaşkanı, bir AK Parti, bir Cumhur
İttifakı” ifadelerini kullandı. 2023 seçimleriyle ilgili
konuşan Fuat Oktay, "Önümüzde 2023 var. Ciddi bir karar
vereceğiz. 6’lı diyorlar 7. HDP biliyorsunuz. Kilidi açacak
yapı buysa, yani PKK’nın siyasi uzantılarıysa, benim
askerimi, benim vatandaşımı katleden bir yapıya terör
örgütü diyemeyen bir yapı bu 6’lı masanın kilidini açacak
yapıysa bu kapı açıldığında içeriden ne kokular çıkacak"
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya - Ukrayna
krizinde gösterdiği diplomatik başarının tüm dünyanın
gündeminde olduğuna vurgu yapan Oktay şunları
söyledi: "Tayyip Erdoğan gibi bir lider, cumhurbaşkanı
böyle bir dönemde olmasaydı, Rusya Ukrayna krizinde
bile yaşayabileceğimiz birçok komplikasyonu, analistler
dile getiriyor. Her fırsatta aleyhimize yazan bir basın
kuruluşu Macron ile bir karşılaştırma yapıyor ’Macron
kaybetti, Ukrayna kazandı’ diyor. Rusya ve Ukrayna
krizindeki somut adım atabilen bir ülke olarak. Lider
yetiştirmek kolay olmuyor. Bu değeri gümbür gümbür
Türkiye’nin başına hep birlikte getirmek için gayret sarf
edeceğiz." Esnaf ziyaretinde vatandaşların sorunlarını
dinleyip not aldıklarını kaydeden Oktay, “Sorunları olan

arkadaşlarımız da mutlu olan kardeşlerimizi de nezaketle
dinledik, gerekli notları aldık. Akyurt’a baktığımızda
fuar alanı sadece buranın değil Ankara’nın da ciddi bir
beklentisi. Ankara artık bir memur kenti değildir. Bugün
birçok şeyin başkenti olmaya başladı. Onun merkezi
Ankara. Yasal süreçler vardı yasal süreçlerin de son
aşamaya geliyor diye biliyoruz. Savunma sanayinin de
başkenti Ankara” diye konuştu. Bilişim ve otomasyon
alanında da Ankara’nın çok ciddi bir potansiyeli olduğunu
söyleyen Oktay, "Bir metro konumuz vardı. Yine Ankara
merkezi, havalimanına bağlayan metro hattıyla yakından
ilgileniyoruz. Büyükşehirin şu anda Cumhur İttifakı olarak
bizde olmaması belki bazı şeyler arzu ettiğimiz hızda
ilerlemiyor olabilir. Ankaralı kardeşlerimiz bunu farkında.
Büyükşehir olarak yapılması gereken yatırımların ne
kadarının yapılmadığını biliyorsunuz" açıklamasında
bulundu. CHP’nin büyükşehir belediyelerini eleştiren
Oktay, "İzmir’dekinin yaptığı olay hizmet değil ecdadına
küfür etmek. Tüm Yunan dostlarına selam çakmaktan
başka yaptığı bir şey yok" dedi. Türkiye’nin yaşanan
küresel sorunlardan önemli ölçüde etkilendiğini
kaydeden Oktay, "2023’e giriyoruz sonrasında 2024
var. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev, hep birlikte
kapılarını çalacağız. Dünyanın yaşadığı küresel sorunlar
var. Tüm dünya son 50 yılın en yüksek enflasyon oranını
yaşıyor. Türkiye olarak biz de en yüksek payımızı alıyoruz.
Ekonomi alanında yaşanan sorunu dünyadan farklı
giderek çözmek istiyoruz. Türkiye’nin büyümesini devam
ettirerek, istihdam konusunu kısmadan, bu sorunun
üstesinden gelmek istiyoruz. Yılsonu itibari ile buradan
olumlu sonuçlar almaya çalışıyoruz. Sorunlar her zaman
olacaktır" ifadelerini kullandı.

MEDIAMARKT KAHVESEVERLERLE

BiR ARAYA GELiYOR
Kahveseverlere özel
mağazalarında açtığı MediaMarkt
Barista köşelerinin yanı sıra
web sitesinde de tüketicilere
çeşitli bilgiler ve tarifler sunan
MediaMarkt, Ankara’da düzenlenen
Coffee Festival’de yerini aldı.
Sunduğu on binlerce çeşit
ürünle her yaştan tüketiciye
hitap eden MediaMarkt, kahve
severler için hayata geçirdiği
uygulamalara yenilerini eklemeye
devam ediyor. Önce mağazalarında
açtığı ‘MediaMarkt Barista’lar ile
kahve severlere, satışa sunduğu
ürünleri deneyimleme imkanı
veren marka, ardından da bu
hizmetini web sitesine taşıyarak
tüketicilere; ‘Kahve Lezzetleri’,
‘Kahve Makineleri, Öğütücüler ve
Aksesuarlar’ ve ‘Spesiyel Kahveler
ve Tarifler’ olmak üzere 3 farklı
temel kategoride önerilerde
bulunmuştu.
Marka, son olarak da Ankara’da
düzenlenen Coffee Festival’de
Barista standıyla yer aldı.
Etkinliklerde kahveseverlere
ikramlarda bulunan marka, 3
kez Türkiye Barista Şampiyonu
Nisan Ağca ile kahve atölyeleri

düzenleyecek. Ankara’da 25 Eylül
tarihine kadar sürecek festival,
İstanbul’da ise yine markanın
katılımı ve workshoplarıyla birlikte
6 - 9 Ekim tarihleri arasında
düzenlenecek.
Marka, buna paralel
mağazalarında, mediamarkt.com.
tr’de ve mobil uygulamasında

“Kahve Festivali Her Gün Evinizde”
diyerek kahveseverler için yeni bir
kampanya da başlattığını duyurdu.
Sadece kahveseverler için
değil, kahveyi yeni tanımak
isteyenler için de bir rehber
niteliği taşıyan siteye mediamarkt.
com.tr/tr/shop/barista adresinden
ulaşıldığı belirtildi.

hane ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların
gereksinimlerinin tespit edilmesi için
başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına
171,9 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.
Ulusal Hane Ziyaretlerine ilişkin
açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, program
kapsamında 26 milyon haneye ayrı ayrı
ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.
Bakan Yanık bunun yanı sıra ziyaretler
kapsamında düzenli sosyal yardım progra
mından yararlanan hanelerin de mevcut ve
değişen ihtiyaçlarının tespit edildiğini söyledi.
Bakan Yanık, ziyaretler kapsamında
yeni yardım programlarının belirlenmesi ile
desteklere ulaşmakta zorlanan hanelerde
yer alan engelli, yaşlı ve çok çocuklu
ailelerin tespit edilmesi üzerine çalışmaların
yapıldığını vurgulayarak, “İlk etapta ihtiyaç
sahibi vatandaşların gereksinimlerinin tespit
edilmesi için başlattığımız Ulusal Hane
Ziyaretleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarına 171,9 milyon TL kaynak
aktardık” dedi. Ulusal Hane Ziyaretleri’nin
Bakanlığın önümüzdeki süreçte yapacağı
çalışmalara ışık tutacağına dikkat çeken
Bakan Yanık, “Hane ziyaretleri, Bakanlığımızın
çalışmalarının bel kemiğini oluşturuyor.
Bilindiği üzere ASDEP personelimiz
çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızı
ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyor,
eksikliklerini gideriyordu. Şimdi bu çalışmayı
26 milyon hanemizi kapsayacak şekilde
genişletiyoruz. Vatandaşlarımızın ne tür
ihtiyacı olduğunu belirleyecek ve bu konulara
yoğunlaşacağız. Bunun için 10 bine yakın
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
personelimiz, 5 bin de ASDEP personelimiz
kapı kapı dolaşarak, girilmedik hane
bırakmayacak. Bilgiler tek bir formda
birleştirecek ve böylece süreci sağlıklı bir
şekilde yürüteceğiz” şeklinde konuştu.
Bakanlık olarak temel hedeflerinin
vatandaşa dokunmak, onlara temas etmek
olduğunun altını çizen Bakan Yanık, refahını
artırmış bir Türkiye için sosyal devlet ilkesiyle
çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Arz odaklı sosyal hizmete geçildi
Ulusal Hane Ziyaretleri ile sosyal
hizmetlerde ve sosyal yardımlarda bir
dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Bakan
Yanık şunları söyledi: “2002’den önce bir
vatandaşımız hizmete ulaşmak, bir ihtiyacını
karşılayabilmek için kamu kurumlarını
kapı kapı gezmek zorunda kalıyordu. AK
Parti hükümetleriyle birlikte bu köhne
sistemi geride bıraktık. Talep odaklı hizmet
anlayışından arz odaklı sisteme geçtik. Artık
biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz.”

