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"KURBAN

Türk Standardları Enstitüsü
(TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin,
“Çocuklarımızın parklarda oynarken,
düşme, çarpma, oyun aletlerine el ve ayak
sıkışması gibi istenmeyen durumların
yaşanmaması için talepler doğrultusunda
oyun alanlarının kurulumu ve montajı
sırasında uygunluk denetimi yapıyoruz.
Oyun parklarının ilgili standartlar
kapsamında güvenli şekilde kurulumu
ve montajı için belediye, site ve hatta
turistik tesis yetkilileri ile ortak çalışmalar
gerçekleştirmeye hazırız” dedi.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

GiTMEYiN!" YAŞATIYORLAR
Kurbanlık satışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda
bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramının
yaklaşması üzerine kurbanlık arayışları başladı. Fakat vatandaşlar hem kurban
pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık
satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı” dedi.

YÖRESEL KÜLTÜRÜ
Yenifakılı Derneği Başkanı
Ramazan İler tarafından
geleneksel olarak düzenlenen
“Yozgat Kültürünü Ankara’da
Yaşatıyoruz Kahvaltı Programı”

gerçekleşti. Geleneksel olarak
düzenlenen kahvaltı programı
Kahramankazan’da Yenifakılı
Dernek Başkanı Ramazan İler’in
evinde gerçekleşti.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

"İNTERNETTEN ALINMAZ"
Kurbanlık satış kanallarında piyasada fazlaca
çeşitlilik olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz
Kurban Bayramı’nda 950 bin büyükbaş, 2
milyon 750 bin küçükbaş kurban kesildi.
Piyasada kurbanlık tedariki ile ilgili bir sorun
yok. Fakat yine de teknolojinin gelişmesi ve
büyükşehirlerdeki zaman mesafe sorunları
nedeniyle internetten satışlara da yönelim
oldukça fazla. Görsel olarak başka hayvanın
fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan
olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak
etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi
bulunuyor" dedi.

"TUZAĞINA DİKKAT ETMELİ"

PIYASADA
TEDARIKI ILE
ILGILI BIR
SORUN YOK
A
HABERİ İÇ SAYFAD

YOZGAT EZGiLERi
KULAKLARIN PASINI SiLDi
Unutulan eşyalar

açık artırmada
EGO Genel
Müdürlüğü, 2018,
2019 ve 2020 yıllarında
ANKARAY ve metro ile
EGO otobüslerinde
unutulan 2 bin 210
adet eşyayı açık
artırma yöntemiyle
satışa sundu. Haberi iç
sayfada

Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu (YDDF) tarafından “Kültür
Sanat” etkinliği düzenlendi.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu tarafından Çankaya
Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde
gerçekleştirilen etkinlikte YDDF Korosu
ve yöresel sanatçılar katılımcıların
kulaklarının pasını silerken, YDDF Halay
Ekibi, YDDF Semah ve Tiyatro Ekibi de
katılımcılara unutulmaz bir eğlence yaşattı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması
için kurban pazarlarında çokça görülen sahte
para tuzağına dikkati çeken Palandöken,
“Dolandırıcılar için kurban bayramları birer fırsat.
Her yıl kurban pazarlarında sahte para tuzakları
haberleri ile karşılaşıyoruz. Sahte paraları ayırt
edebilmemiz için alınan banknotların üzerinde
kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi
pek çok özelliği barındırmalı" diye konuştu.

ANKARA’DA ÇORBANIN

LEZZET DURAĞI
Ankara’da lezzetli
çorbaları farklı
bir sunumla
müşterilerine sunan
Çorbacı Nevzat Dayı,
her çeşit çorbaya
farklı uygulamaları
ile ayrıcalıklı lezzetler
katıyor. HABERİ İÇ SAYFADA

İKiNCi KÜTÜPHANE

DiKiMEVi’NDE AÇILDI
Dikimevi ANKARAY İstasyonu’nda 26 yıldır
atıl durumdaki alan kütüphaneye dönüştürüldü.
Kızılay Metro İstasyonu’nun ardından ikinci
temalı kütüphane, Dikimevi’nde açıldı.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ

ÇAMLIK

28 HAZİRAN 2022 SALI

ANKARA’DA ÇORBANIN LEZZET DURAĞI
Ankara’da lezzetli çorbaları farklı bir sunumla müşterilerine sunan Çorbacı Nevzat
Dayı, her çeşit çorbaya farklı uygulamaları ile ayrıcalıklı lezzetler katıyor.

Mamak’ta müşterilerine çorba
ziyafeti sunan Çorbacı Nevzat
Dayı’nın hem ustası hem de sahibi
olan Erol Kışlalıoğlu, işkembe,
kelle paça, ayak paça, tuzlama,
damar, şırdan, karışık, mercimek
gibi birçok çorba çeşidi ile
Ankaralılar’ın çorbadaki adresi
olmuş durumda.

ANTEP USULÜ KELLE PAÇA
ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Gaziantep usulü kelle paça
çorbasının sırrını Çamlık Medya ile
paylaşan Kışlalıoğlu, şunları anlattı:
“Sizlere az önce Antep usulü
meşhur kelle paça çorbamızı
yaptık. Bu çorbamızın tarifi ise
şöyle; sabahtan bizlere gelen ürün

4-5 saat boyunca kaynar. Kaynama
bittikten sonra soğumaya alınır.
Soğumaya alındıktan sonra suyu
ayıklanır, temizlenir. İnce ince, küp
küp doğranarak sunumumuza hazır
olur. Sonra sosunun terbiyesi yapılır.
Terbiyesi yapıldıktan sonra özel ateşli
sunumumuza hazır hale gelir.”
EN ATEŞLİ ÇORBALAR BURADA
Kışlalıoğlu, çorbaları Çorbacı
Nevzat Dayıya özel ateşli sunumla
ikram ettiklerini söyledi.
Farklı sunumun müşterilerde özel
anılar oluşturduğunu belirterek şunları
söyledi:
“Müşterilerimizin çok hoşlarına
gidiyor bu ateşli sunum. Özellikle bu
sunumun fotoğrafını çekmek için bile
gelenler var. Çorbacı Nevzat Dayı
olarak 24 saat açığız. Buradan tüm
çorba severlere seslenmek istiyorum,
hepinizi Çorbacı Nevzat Dayı’ya
bekliyoruz. Adresimiz Ankara Mamak
Akşemseddin Mahallesi Doğukent
Caddesi, No:115 Çorbacı Nevzat Dayı,
hepinizi bekliyoruz.”

"KURBAN
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

GiTMEYiN!"
Kurbanlık satışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda
bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramının
yaklaşması üzerine kurbanlık arayışları başladı. Fakat vatandaşlar hem kurban
pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık
satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı” dedi.
“FOTOĞRAFLARA KANARAK
İNTERNETTEN KURBANLIK
ALINMAZ”
Kurbanlık satış kanallarında
piyasada fazlaca çeşitlilik olduğunu
belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken,
“Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda
950 bin büyükbaş, 2 milyon 750 bin
küçükbaş kurban kesildi. Piyasada
kurbanlık tedariki ile ilgili bir sorun
yok. Fakat yine de teknolojinin
gelişmesi ve büyükşehirlerdeki
zaman mesafe sorunları nedeniyle
internetten satışlara da yönelim
oldukça fazla. Görsel olarak başka
hayvanın fotoğraflarını koyarak satan,
ortada hiç hayvan olmadan sahte
ilan açan, hayvandan çıkacak etin

vaadinde hile yapan oldukça fazla
kişi bulunuyor. Uygun kurbanlık
buldum diye sevinirken aslında tam
tersi eldeki paradan da olunabilir.
İnternetteki dolandırıcılara karşı
tetikte olunmalı. Canlı hayvanın şu
anki piyasalara göre büyükbaşta
kilogram başına 65, küçükbaş
hayvanda ise 62 liradan hesaplaması
var. Bu hesaplamanın altında kalan
kurbana şüpheyle bakmalı. Çünkü
hayvancılık işi ile uğraşan herkes
ortalama olarak aynı yem fiyatları,
aynı giderler üzerinden kâr marjını
koyarak belli bir rakama satmak
zorunda. 500 kilo bir hayvanın ederi
35 bin lira civarında olup da satış
sayfalarında 25 bin liralık ilanlar
gören vatandaşlarımız dikkat etmeli”
ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımızın mağduriyet
yaşamaması için kurban pazarlarında
çokça görülen sahte para tuzağına
dikkati çeken Palandöken,
“Dolandırıcılar için kurban
bayramları birer fırsat. Her yıl kurban
pazarlarında sahte para tuzakları
haberleri ile karşılaşıyoruz. Sahte
paraları ayırt edebilmemiz için alınan
banknotların üzerinde kabartma
baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi
gibi pek çok özelliği barındırmalı.
Yüklü paraları sürekli kontrol
etmek zor olduğu için para sayma
makinesi bulundurarak işler sağlama
alınmalı. Büyük emekler vererek,
adeta hayvanlarına çocuğu gibi
bakan besicilerimizin çabaları boşa
gitmemeli, vatandaşlarımız da bu
konuda uyanık olmalı” dedi.

Unutulan eşyalar

açık artırmada
BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

EGO Genel Müdürlüğü, 2018,
2019 ve 2020 yıllarında ANKARAY
ve metro ile EGO otobüslerinde
unutulan 2 bin 210 adet eşyayı
açık artırma yöntemiyle satışa
sundu. Sahibi bulunamayan
ve yasal bekleme süresi dolan
dizüstü bilgisayar, cep telefonu,
kamera gibi birçok teknolojik
cihazın da içinde bulunduğu
eşya satışına vatandaşlar yoğun
ilgi gösterdi. Açık artırma; ABB
TV, YouTube ve ABB’nin sosyal
medya hesapları üzerinden
canlı olarak yayınlanan açık
artırmada çekişmeli anlar da
yaşandı. EGO Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Bülent Kılıç, “Pandemi nedeniyle
üç yıldır yapılamayan kayıp
eşya satışımızı gerçekleştirdik.
Tahmin ettiğimizden yoğun bir
ilgi var” dedi. Satış sonrası elde
edilen gelir kurum bütçesine
kaydediliyor. Satışa sunulan
eşyalar arasında iç çamaşırı,
pantolon, elbise, kaban, eşofman,
kazak, tişört, ayakkabı, kemer,
şemsiye, kitap, saz, gözlük,
dizüstü bilgisayar, cep telefonu,
matkap, radyo, flüt, kamera,
kamera ayağı, tıraş makinesi,
çakı, televizyon kumandası,
kelepçe, hesap makinası, kol
saati, fotoğraf makinası ve ziynet
eşyası yer aldı.
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YÖRESEL KÜLTÜRÜ

YAŞATIYORLAR

Yenifakılı Derneği Başkanı
Ramazan İler tarafından geleneksel
olarak düzenlenen “Yozgat Kültürünü
Ankara’da Yaşatıyoruz Kahvaltı
Programı” gerçekleşti. Geleneksel
olarak düzenlenen kahvaltı programı
Kahramankazan’da Yenifakılı Dernek
Başkanı Ramazan İler’in evinde
gerçekleşti. Kahvaltı da Yozgat
gastronomisi ve mutfağından ürünler
ikram edildi.
Düzenlenen kahvaltı programına;
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İYİ
Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan
Altıntaş, Prof. Dr. Hasan Okuyucu,
TSE Ankara İl Müdürü Kürşat Bacanlı,
Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Başkanı Ahmet Koç, Kahramankazan
Yozgatlılar Derneği Başkanı Faruk
Akdeniz, Derekaplancı Köyü Dernek
Başkanı Adnan Yılmaz, Bilal Yılmaz,
Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve
Gaziler Derneğinden Haydar Ünal, Rıfat
Çakır, Süleyman Kuzu, Tunay Enes
Çakır katılım gösterdi.
YOZGAT KÜLTÜRÜNÜ
ANKARA’DA YAŞATMAK BİZİM
İÇİN BİR GURUR MESELESİDİR
Yenifakılı Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Ramazan İler, kahvaltı
programında yaptığı konuşmasında
böyle etkinliklerle gelenek ve
göreneklerini yaşatmaya çalıştıklarını ve
kültürlerini gelecek nesillere aktarmaya
çalıştıklarını söyledi. İler; Geleneksel
olarak düzenlediğimiz “Yozgat
Kültürünü Ankara’da Yaşatıyoruz
Kahvaltı Programı” için buraya gelen,
bizleri onurlandıran, tüm misafirlerimize
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yozgat
kültürünü Ankara’da yaşatmak bizim için
bir gurur meselesidir. Geleneğimizi,
göreneğimizi, kültürümüzü yaşatmaya
çalışıyoruz. Bu kültürlerimizi
çocuklarımıza da öğretiyoruz. İnşallah
bu nesiller boyunca devam edip
gidecektir. Tekrar misafirlerimize
teşekkür ediyorum, hepinize saygılar
sunuyorum” diye konuştu.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven,
kahvaltıda programında yaptığı
konuşmasında kendilerine böyle bir
imkan verdiği için Yenifakılı Dernek
Başkanı Ramazan İler’'e teşekkürlerini
iletti. Keven;” Değerli katılımcılar
hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Ramazan başkanıma içtenlikle teşekkür
ediyorum. Bizi Ankara’nın sıkıcı,
bunaltıcı havasından uzaklaştırıp, eski
Yozgat’ta ki bahçeli evler havasını
yaşattı. Gerçekten içtenlikle çok
teşekkür ediyorum. Gerçekten metropol

kentlerde gelenekleri yaşatmak zor ama
Ben Ankara’da şunu gördüm; Yozgatlılar
bunlara çok önem veriyorlar. Özellikle
Yozgatlı Derneklerimiz, Yozgat’ın
kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar. Bu
konuda başta Ahmet Koç başkanım
başta olmak üzere tüm başkanlarıma
içtenlikle teşekkür ediyorum. Ben
Ramazan başkanıma bizlere böyle
bir imkanı verdiği için çok teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr.
Ayhan Altıntaş da etkinlikte hemşehrileri
ile bir araya gelmek mutluluk
duyduğunu ifade ederken, Yenifakılı
Dernek Başkanı Ramazan İler’e
teşekkürlerini iletti. Altıntaş: “Burada
hemşehrilerimle bir arada olmaktan çok
mutlu oldum. Ramazan başkanımıza bu
katkıların dolayı çok teşekkür ediyorum.
Burada eski bizim gençliğimiz
dönemindeki Yozgat havasını bir ölçüde
yaşatıyoruz. Herkese çok teşekkür
ediyorum” dedi.
ESKİDEN KÖY ODALARI VARMIŞ
Kahvaltı etkinliğinde konuşan Prof.
Dr. Hasan Okuyucu, Yozgat’ta eskiden
köy odaları olduğunu ve sözlü kültürün
o odalar sayesinde gelecek nesillere
aktarıldığını anlattı. Okuyucu; “Eskiden
köy odaları varmış. Sözlü kültür o
köy odaları vasıtasıyla yayılırmış. Köy
odalarında daha yaşlı olanlar, kıdemli
olanlar bildiklerini, öğrendiklerini
gençlere aktararak konuşulurmuş.
Burada Ramazan Bey ve ailesi bizlere
çok güzel ikramlarda bulundu onlara
çok teşekkür ediyorum. Yozgatlılığımızı
Ramazan Bey bizlere bir kez daha
tattırdı. Burada olmaktan dolayı çok
mutlu oldum. Herkese teşekkür
ediyorum” açıklamasında bulundu.
ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK
Ankara Yozgatlı Denekler
Federasyonu Başkanı Ahmet Koç da
etkinlikte yaptığı konuşmasında bu
tür etkinliklerin kültürün yaşanması,
yaşatılması ve birlik ve beraberlik
içerisinde olunması açısından önemli
olduğunu vurguladı. Koç: “Ben
kültürümüzün yaşaması, yaşatılması,
birlik ve beraberlik içinde olunması,
hoş sohbetlerin içerisinde kaynaşmanın
olması Ramazan başkanım bizlere
bunları Ankara’da attırdı, bizlere bunları
yaşattı. Ramazan başkanıma çok çok
teşekkür ediyorum. Bu kaynaşmalar
bizlere birlik ve beraberliği getiriyor,
Yozgat’ı yaşıyoruz. Ben Ramazan
başkanım ve tüm arkadaşlarıma çok
teşekkür ediyorum” açıklamalarında
bulundu.

İKiNCi KÜTÜPHANE
DiKiMEVi’NDE AÇILDI
Dikimevi ANKARAY İstasyonu’nda
26 yıldır atıl durumdaki alan
kütüphaneye dönüştürüldü. Kızılay
Metro İstasyonu’nun ardından ikinci
temalı kütüphane, Dikimevi’nde açıldı.
EGO Genel Müdürlüğü, raylı
sistemleri kullanan vatandaşların
seyahatlerini kitap okuyarak
değerlendirmesi amacıyla Kızılay
Metro İstasyonu’ndan sonra ikinci
temalı kütüphaneyi Dikimevi
ANKARAY İstasyonu’nda hizmete
açtı. 26 yıldır atıl durumdaki alan
kütüphaneye dönüştürülürken,
başkentliler ‘Al, Oku, Bırak’ sloganıyla
verilen ücretsiz kitap hizmetinden
yararlanabilecek.
‘ANKARAY Kitap İstasyonu’ adıyla
hizmete açılan kütüphane, hafta içi
08.00-17.00 saatleri arasında hizmet
verecek.
BAĞIŞ KAMPANYASI
BAŞLATILDI
Ders ve hikâye kitapları, romanlar,
ansiklopediler ve dergilerin yer aldığı
5 bin kitap kapasiteli kütüphaneye
çalışma masaları da konulurken,
Başkentliler TC kimlik numaraları ve
telefon numarasıyla kayıt yaptırarak
ücretsiz kitap alabilecek. Öte yandan,
EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY
Kitap İstasyonu ve EGO Metro
Kitap İstasyonu için kitap bağış
kampanyası da başlattı. Bağışlanan
kitaplar incelendikten sonra bilgisayar

kaydı alınıp kurum kaşesi basılarak
okuyucuların hizmetine sunulacak.
EMİN ADIMLARLA
İLERLİYORUZ
Amaçlarının raylı sistemlerde
seyahat eden vatandaşları kitap
okumaya teşvik etmek olduğunu
söyleyen EGO Genel Müdürü
Nihat Alkaş, şunları söyledi:
“Vatandaşlarımızın sanki evindeki
kütüphanesinden kitap alıyormuş gibi
rahatça ve hemen ulaşabileceği bir
ortam sağlayarak, yolculuklarında
daha keyifli ve verimli zaman
geçirmelerini sağlamak istedik.
İlk mini kütüphanemizden güzel
dönüşler aldık ve bu dönüşlerin de
teşvikiyle yeni kütüphaneler oluşturma
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19

Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi No: 115/C Mamak/ANKARA
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TSE BAŞKANI MAHMUT SAMİ ŞAHİN:

YOZGAT EZGiLERi

"GÜVENLİ KURULUM İÇİN KULAKLARIN PASINI SiLDi

ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"
Türk Standardları Enstitüsü
(TSE) Başkanı Mahmut
Sami Şahin, “Çocuklarımızın
parklarda oynarken, düşme,
çarpma, oyun aletlerine el ve
ayak sıkışması gibi istenmeyen
durumların yaşanmaması için
talepler doğrultusunda oyun
alanlarının kurulumu ve montajı
sırasında uygunluk denetimi
yapıyoruz. Oyun parklarının ilgili
standartlar kapsamında güvenli
şekilde kurulumu ve montajı için
belediye, site ve hatta turistik
tesis yetkilileri ile ortak çalışmalar
gerçekleştirmeye hazırız” dedi.
TSE Başkanı Şahin, eğitim ve
öğretim yılının tamamlanmasının
ardından tatile giren çocukların
parklardaki oyun alanlarında bazı
önlemlerin alınması konusuna
dikkat çekti.
Okulların yaz tatiline
girmesiyle çocukların, oyun
alanlarına daha fazla rağbet
etmesi bekleniyor. Bu süreçte
çocuk parklarının ve park
ekipmanlarının kurulum ve
montajının güvenilir olması
büyük önem taşıyor. Bu konuda
yerel yönetimlerin yanı sıra site
yönetimlerinin de önlemlerini
alması gerektiği öneriliyor.
Konuyla ilgili değerlendirme
bulunan TSE Başkanı Mahmut
Sami Şahin, standartlara
uygun üretilmiş ürünlerle oyun
parklarının kurulum ve montajının
yapılmasına katkı sağladıklarını
vurgulayarak “Çocuklarımızın
yoğun eğitim döneminin ardından
tatile girmesiyle eğlenerek, sosyal
yaşamı öğrenecekleri yerlerdir
oyun alanları. Bu anlamda biz
de TSE olarak üzerimize düşeni
yapmaya hazırız. Belediye ve
siteler içerisinde yer alan oyun
alanlarında, kullanılan oyun
gruplarının ilgili standartlar
kapsamında üretilmesine ve
yine montajının standarda uygun
şekilde yapılmasını öneriyoruz”

dedi.
TSE’nin standartları arasında
yer alan Oyun Ekipmanları
ve Yüzey Kaplaması başlıklı
standardında salıncak, kaydırak,
kablolu taşıma, atlıkarınca
gibi ekipmanların kurulum,
muayene, bakım ve çalıştırma
konusunda rehberlik koşullarının
belirlendiğine dikkat çeken
Şahin “Çocuklarımız parklarda
oynarlarken, düşme, çarpma,
oyun aletlerine el ve ayak
sıkışması gibi bazı istenmeyen
durumlara maruz kalabiliyor.
Salıncaklar için parmak
yakalama, kaydıraklar için çıkış
yükseklikleri, eğimleri, kıyafet
yakalama şeklinde olumsuzluk
yaşanabiliyor. Tabi parkların
kurulum ve montajı sırasında
zemin kaplamalarının uygunluğu
da çok önemli. Yaşanabilecek
olumsuzlukları ortadan kaldırmak
için oyun alanlarının kurulum
ve montajı sırasında talepler

doğrultusunda ilgili standartlar
kapsamında oyun alanlarında
kontroller yapıyoruz.
Yine yerel yönetimlerin
mevcut parklarının uygunluklarını
kendilerini kontrol edebilme
yetkinliğini kazanabilmesi
için idarelere Enstitümüzce
teorik ve uygulamalı olarak
sertifikalı muayene uzmanı
eğitimleri veriyoruz. Bu
eğitimlerle çocuklarımız için
uygun oyun alanları alt yapısının
oluşturulmasına katkı sağlıyoruz.
Çocuklarımızın oyun parklarındaki
güvenliği için belediye, site ve
hatta turistik tesis yetkilileri ile
ortak çalışmalar gerçekleştirmeye
hazırız” diye konuştu.
Oyun alanlarının kurulumu
ve montajı sırasında ortam ve
ekipmanlardan kaynaklı olası
kazaların önüne geçmek için TS
EN 1176 standardı kapsamında
uygunluk denetimi TSE tarafından
yapılıyor.

Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu (YDDF) tarafından “Kültür
Sanat” etkinliği düzenlendi. Yozgat
Demokrat Dernekler Federasyonu
tarafından Çankaya Belediyesi Yılmaz
Güney Sahnesinde gerçekleştirilen
etkinlikte YDDF Korosu ve yöresel
sanatçılar katılımcıların kulaklarının
pasını silerken, YDDF Halay Ekibi,
YDDF Semah ve Tiyatro Ekibi de
katılımcılara unutulmaz bir eğlence
yaşattı.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu (YDDF) tarafından
düzenlenen “Kültür Sanat” etkinliğine;
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven,
CHP Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanı
Murat Ünal, TSE Ankara İl Müdürü
Kürşat Bacanlı, Çankaya Belediyesi
Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Selvi, CHP
Keçiören Kadın Kolları Başkanı Ülkübar
Gündüz ve Yönetimi ve çok sayıda
vatandaş katılım gösterdi.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Başkanı Mesut İbiş,
etkinlikte yaptığı konuşmasında,
Federasyon olarak yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler verirken, yakın
zamanda da düzenlenecek yeni
etkinlikler hakkında açıklamalarda
bulundu. İbiş; “2011 yılından beri 11
yıldır bir çalışma içerisindeyiz. Bizim
kadın meclisimiz, çocuk meclisimiz
falan hepsi var. Lütfen çocuklarını
gönderin. Biz onlara matematik kursu
ücretsiz veriyoruz. İngilizce kursu
ücretsiz veriyoruz. Satranç kurslarımız
devam ediyor. Biz onlar çevre edinsin,
arkadaş edinsin diye uğraşıyoruz.
Biz onları kötü alışkanlıklardan uzak
tutmak için çalışıyoruz. Onları topluma
faydalı bireyler olması için çalışıyoruz.
Bunun içinde ayrıca gayretleriniz
bekliyoruz. Yakın zamanda birkaç
projemiz daha olacak. Derneklerimizle
beraber geleneksel bir piknik festivali
düşünüyoruz. Dokuzuncu ayda futbol
turnuvamız başlayacak. Sene sonuna
doğru da Yozgatlılar buluşuyor konseri

yapmayı düşünüyoruz. Bunlarla
ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Bu etkinliğin gerçekleşmesinde
emeği geçen herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve
saygılarımı sunuyorum, iyi eğlenceler
diliyorum” açıklamalarında bulundu.
MEDENİYET KURACAĞIZ
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu (YDDF) tarafından
düzenlenen “Kültür Sanat” etkinliğine
katılan CHP Yozgat Milletvekili
Ali Keven, etkinlikte yaptığı
konuşmasında, toplumdaki farklılıkları
kabul edeceklerini ve bu farklılıklarla
medeniyet kuracaklarını söyledi.
Keven; “Bu etkinliği düzenleyen,
emek veren başta Mesut İbiş olmak
üzere Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu tüm Yönetim Kurulu
üyelerini ve Dernek Başkanlarının
hepsine çok teşekkür ediyorum.
Bizler bu ülkede iddialıysak,
medeniyet kuracağız diyorsak ilk
önce şunu kabul etmemiz gerekir;
farklılıklarımızı kabul edeceğiz ve
farklılıklarımızla birlikte medeniyet
kuracağız. Bölmeden, ayrışmadan
farklılıklarımızı kabul edeceğiz, onunla
birlikte yaşayacağız ve medeniyeti
kuracağız. Bugün Türkiye’de yaşanan
süreç bu değil maalesef, bunu hepiniz
biliyorsunuz. Aranızda olmaktan dolayı
çok mutluyum. Bu ülkede yaşanan
açlığın, yoksulluğun, işsizliğin kader
olmadığını bilen insanlarsınız. Bu
ülkenin zenginlikleri yüzde 10 gibi bir
tabakaya aktarılıyor. Yüzde 90 maalesef
açlık, yoksulluk, işsizlik içerisinde
kıvranıyor. Bunun adı kader olmaz,
olamaz. Bu bir tercih meselesidir. Biz
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu
zenginliği yüzde 90’ımızla paylaşmaya
hazırız. Ben tekrar Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu Başkanı
Mesut İbiş ve Yönetim Kurulu üyeleri
başta olmak üzere, tüm üyelerine çok
teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum” şeklinde konuştu.

