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"YIL SONUNDA

Bakan Mustafa Varank yerli üretim ile ilgili bir müjde daha verdi

ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atak’ta kullanılacak burun topunun ilk atışlarına 2022’de
başlanacağını belirterek, "Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde Atak
helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız. Burada elde
ettiğimiz teknoloji ile çok daha farklı kalibrelerde bu topları üretebileceğiz" dedi.

ATAK’A ENTEGRE EDILECEK
Türkiye'nin yerli taarruz ve taktik keşif
helikopteri Atak, milli imkanlarla geliştirilen
burun topu ile artık daha güçlü olacak. 20
milimetrelik 3 namlulu burun topu, 2022’de
Atak’a entegre edilecek. Bakan Varank, Düzce
1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan
Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisi
Sarsılmaz Silah Fabrikası ile aynı yerleşkedeki
TR Mekatronik Sistemler’i ziyaret etti.

ÜRETİM TESİSİNDE İNCELEME YAPTI
Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Aral Aliş’in ev sahipliğinde
gerçekleşen ziyarette Bakan Varank’a
ziyaretinde Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti
İl Başkanı Mustafa Keskin de eşlik etti. Bakan
Varank, sunumun ardından üretim tesisinde
incelemelerde bulundu. Varank, silah fabrikasını
ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada,
"Düzce’de Sarsılmaz Silah Fabrikası’nı ziyaret
ediyoruz. Sarsılmaz Silah Fabrikası, askeri
tüfeklerden tabancaya kadar Avrupa’nın en
büyük entegre silah üretim tesisi. Burayı aslında
4 sene kadar önce de ziyaret etmiştim" dedi.

HABERİ DIŞ SAYFADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda
madalya kazanan sporcuları kabul etti

Belediye Başkanı Yavaş:

ÇÖZÜMÜN MERKEZI

“iKLiM DEĞiŞiKLiĞiNiN

MANSUR
YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EBRD Green Cities programı
kapsamında hazırlanacak olan ‘Ankara Yeşil Şehir Eylem
Planı’nı kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya katılan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, EBRD tarafından Başkent
ulaşımına yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle en iyi ulaşım
projesi ödülü verildi. HABERİ İÇ SAYFADA

BELEDIYE'DEN

ÖĞRENCILERE BURS
Elmadağ Belediyesi 483 öğrencinin burslarını
hesaplarına yatırdı. Elmadağ Belediye
Başkanı Adem Barış Aşkın, her zaman
öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.
Elmadağ Belediye Başkanı Adem
Barış Aşkın; “ Üniversite ile hayatlarında
yepyeni bir başlangıç yapacak olan
öğrencilerimiz için bu zamanlar, en çok
umutların yeşerdiği, hayallerin kurulduğu
ve geleceğin şekillendiği bir dönem.
HABERİ İÇ SAYFADA

Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel, ilçede engelli ve ailelerinin
hayatlarını kolaylaştıran birçok hizmet
gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz
engellilerimizin sorunlarına sadece
Aralık'tan bakmıyoruz. Engelsiz bir
yaşamın hayat boyu herkesin hakkı
olduğuna inanıyoruz. Özel insanlarımıza
özel hizmetler sunuyoruz" dedi.
HABERI IÇ SAYFADA

Çubuk Belediyesi, "Çubuk’un
Vişnesi Güzeldir İçmesi" projesi
kapsamında çiftçilere 2 bin 500 fidan
attı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde
hayata geçirilen "Çubuk’un Vişnesi
Güzeldir İçmesi" projesi kapsamında
çiftçilere ücretsiz vişne fidanı dağıtıldı.
HABERİ İÇ SAYFADA

nedeniyle birçok spor organizasyonu
gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın da
yapılamadığını belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, salgın şartlarının hafiflemesiyle
önce yaz olimpiyat oyunlarının 23
Temmuz-Ağustos 2021 tarihleri arasında
başarıyla yapıldığını, Türkiye olarak bu
spor organizasyonunda farklı branşlarda
elde edilen 15 madalya ile tarihi başarıya
imza atıldığını söyledi.
HABERİ SON SAYFADA

FARKINDAYIZ”

ENGELLiLERE
ÖZEL HiZMET

ÇUBUK'TA
MEYVECILIK GELIŞECEK

"TARiHE GECTiNiZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020
Tokyo Paralimpik Oyunları’nda
madalya kazanan sporcuları kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabule
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.
Sporcularla yemek yiyen Erdoğan daha
sonra yaptığı konuşmada sporculara
Türk milletine yaşattıkları gurur nedeniyle
teşekkür etti. Korona virüs salgını

MUSTAFA
VARANK

OLMAYA DEVAM EDIYOR
Altındağ’da Yunus Emre unutulmadı

iLAHiLERLE VE

DUALARLA ANILDI
Altındağ’da ilahi
dolu bir gece yaşandı.
Yunus Emre’nin vefatının
700’üncü yıldönümü
nedeniyle organize
edilen gecede, Mavera
Türk Müziği Topluluğu
kulakların pasını sildi.
Şair Baki Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
anma konserine,
Altındağlılar büyük
ASIM
BALCI
ilgi gösterdi. 700
kişilik salonu dolduran
Altındağlı vatandaşlar, Yunus Emre’yi rahmetle
yad etti. Gecede ilahiler ve dualar sel oldu.
HABERİ İÇ SAYFADA

Erişilebilir belediyecilik kapsamında
teknolojinin bütün imkânlarını kullanan
Mamak Belediyesi, Mamak Çözüm
Merkezi hattından geçtiğimiz yıl 76 bin
143 çağrı aldı. Mamaklı vatandaşlar için
tam bir çözüm yolu, haline gelen Mamak
Çözüm Merkezi’nden çevre temizliği, asfalt
bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu
sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları
ve cenaze gibi birçok konuda 7 gün 24 saat
444 0 149 numaralı hattan ve www.mamak.
bel.tr adresinden bilgi alınabiliyor.
HABERİ İÇ SAYFADA
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GENÇLERE EĞITIM FIRSATI
Çankaya Belediyesinin dört
merkezde açtığı sınavlara hazırlık
kursları “Çankaya Akademi” gençleri
LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyor.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
amacıyla kurulan merkezlerde
Çankayalı öğrencilere dersler ücretsiz
olarak veriliyor.
Çankaya Belediyesi bir ilke daha
imza atarak Çankayalı öğrenciler için
“Çankaya Akademi”yi kurdu. Örgün
eğitime destek programı kapsamında

oluşturulan Akademi’de öğrenciler
derslerine tamamlayıcı eğitimleri alarak
LGS ve YKS sınavlarına da en iyi şekilde
hazırlanıyorlar.
Kasım’da başlayan ve ücretsiz
verilen eğitimler kapsamında 6, 7
ve 8. Sınıf öğrencileri Fen ve Sosyal
Bilimler, Türkçe ve Matematik
derslerini Bademlidere ve 100. Yıl
Çankaya Evlerinde, 10, 11 ve 12. Sınıflar
ile mezun öğrenciler Fizik, Kimya,
Biyoloji, Matematik, Türkçe/Edebiyat,

Coğrafya, Tarih ve Felsefe derslerini
Öveçler Nazım Hikmet ve Sokullu
Çankaya Evlerinde görüyorlar. Seviye
tespit sınavının ardından seviyelerine
uygun sınıflarda haftalık ders programı
doğrultusunda uygulanan dersler
uzman branş öğretmenleri tarafından
veriliyor. Uygulamalı test çözme
teknikleri ile desteklenen kurslarda
öğrenciler deneme sınavları ile
kendilerini ölçme imkanı da bulacaklar.
Haber Merkezi

Altındağ’da Yunus Emre unutulmadı

ILAHILERLE VE DUALARLA ANILDI

Altındağ’da ilahi dolu bir
gece yaşandı. Yunus Emre’nin
vefatının 700’üncü yıldönümü
nedeniyle organize edilen
gecede, Mavera Türk Müziği
Topluluğu kulakların pasını
sildi.
Şair Baki Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
anma konserine, Altındağlılar
büyük ilgi gösterdi. 700 kişilik
salonu dolduran Altındağlı
vatandaşlar, Yunus Emre’yi
rahmetle yad etti. Gecede
ilahiler ve dualar sel oldu.
SEVELİM, SEVİLELİM...
Yunus Emre’nin daima

OLMAYA DEVAM EDIYOR

ÖĞRENCILERE BURS

Erişilebilir belediyecilik kapsamında teknolojinin bütün
imkânlarını kullanan Mamak Belediyesi, Mamak Çözüm
Merkezi hattından geçtiğimiz yıl 76 bin 143 çağrı aldı.

çevre temizliği, asfalt bakım
ve onarımı, hasta bakımı,
vergi borcu sorgulama, imar
durumu, sokak hayvanları ve
cenaze gibi birçok konuda 7
gün 24 saat 444 0 149 numaralı
hattan ve www.mamak.bel.tr
adresinden bilgi alınabiliyor.

KALİTELİ VE NİTELİKLİ
HİZMET VERİYORUZ
Belediye olarak
Mamaklılarla iletişim
noktasında teknolojinin tüm
imkanlarını kullandıklarını
dile getiren Mamak Belediye
Başkanı Murat Köse,
“Vatandaşlarımızın her an
ulaşabileceği ve hizmet
alabileceği bir belediyecilik
anlayışı ile gece gündüz
demeden çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Bu kapsamda
da belediye olarak teknolojiyi
yakından takip ediyor ve
güzel Mamak’a daha kaliteli
ve nitelikli hizmet veriyoruz”
dedi. Haber Merkezi

Yedek Parça

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

Sevelim sevilelim, dünyâ
kimseye kalmaz’ sözleri, 700
yıldır etkisini korumaktadır”
dedi.
Başkan Balcı Altındağlı
vatandaşların gösterdiği
ilgiden çok memnun olduğunu
da sözlerine ekledi.
Başkan Balcı “İstediğiniz
kadar park yapın, tesis yapın,
yollar açın... Bir gönlü kırdınsa,
bir kalbi incittinse her şey
boşa... Yunus Emre’nin de
dediği gibi ‘sevelim sevilelim,
bu dünya kimseye kalmaz’
ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi

BELEDIYE'DEN

ÇÖZÜMÜN MERKEZI

Vatandaşların her türlü
soru ve isteklerine yanıt
veren çözüm merkezi,
gelen çağrılardan 76 bin
143’ünü cevapladı. Mamaklı
vatandaşlar için tam bir
çözüm yolu, haline gelen
Mamak Çözüm Merkezi’nden

mütevazı ve iyilik öğütleyen
biri olduğunu söyleyen
Altındağ Belediye Başkanı Doç.
Dr. Asım Balcı “Yunus Emre
kendini ‘Hak’ yoluna adamış
bir zattır.
Her zaman haktan, her
zaman halktan yana olmuştur.
Düşmanlığın kimseye faydası
olmayacağını, sevginin ise
dindiremeyeceği bir ızdırap
olmadığını vurgulamıştır.
Onun öğretileri, değerleri
ve felsefesi aradan geçen
700 yıla rağmen hala önemini
korumaktadır. ‘Gelin tanış
olalım, işi kolay tutalım.

Elmadağ Belediyesi 483
öğrencinin burslarını
hesaplarına yatırdı.
Elmadağ Belediye Başkanı
Adem Barış Aşkın, her
zaman öğrencilerin yanında
olduklarını söyledi.
ÖĞRENCİLERİMİZİN
YANINDAYIZ
Elmadağ Belediye
Başkanı Adem Barış Aşkın;
“ Üniversite ile hayatlarında
yepyeni bir başlangıç yapacak
olan öğrencilerimiz için bu
zamanlar, en çok umutların
yeşerdiği, hayallerin kurulduğu
ve geleceğin şekillendiği bir
dönem.
Gençlerin gelecek için
planlar yaptığı bu dönemde,

küçük bir miktar olarak
gözükse de, bursun katkısı
oldukça önemli.”dedi.
ELMADAĞ’IMIZ
DA BİR İLKİ DAHA
GERÇEKLEŞTİRDİK
Belediye Başkanı Aşkın;
Elmadağ Belediyesi ve
Hasanoğlan Sanayici ve İş
İnsanları Derneği işbirliği ile,

İlçemizde yaşayan Üniversite
öğrencilerimiz için burs
seferberliği başlattık. Kısa
sürede tamamladığımız burs
seferberliği çalışmalarımız
sonucunda, 483 kardeşimize
ilk burslarını hesaplarına
yatırdık. Güzel ve sağlıklı
günlerde kullanmalarını
dilerim. Bu büyük dayanışmaya
destek veren herkese teşekkür
ederim.” dedi. Başkan Aşkın;
“Çocuklarımızın geleceği ve
eğitimleri bizim için kıymetli.
Bu güne kadar olduğu gibi,
bundan sonrada gençlerimizin
ve çocuklarımızın her zaman
yanında olmaya devam
edeceğiz.” ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
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Belediye Başkanı Yavaş:

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN

FARKINDAYIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi,
EBRD Green Cities programı
kapsamında hazırlanacak olan
‘Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı’nı
kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya
katılan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’a, EBRD
tarafından Başkent ulaşımına
yönelik yaptığı çalışmalar
nedeniyle en iyi ulaşım projesi
ödülü verildi. İklim değişikliği ile
mücadele vurgusu yapan Yavaş,
“Büyükşehir Belediyesi
olarak bu sorunun
farkında olduğumuzu
ve çalışmalarımızı hızla
sürdürdüğümüzü belirtmek
isterim. İklim değişikliği
ile mücadele
konusunda tüm
bileşenlerimizle
artık takım
oyunu oynamak

zorundayız” dedi. Ankara
Büyükşehir Belediyesi, gelecek
nesillere daha yaşanabilir, doğa
dostu ve ekolojik bir kent mirası
bırakmak için çevre projelerini
hayata geçirmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, EBRD
Green Cities programı kapsamında
hazırlanacak “Ankara Yeşil Şehir
Eylem Planı”nı kamuoyuna tanıttı.
Büyükşehir Belediyesi Konferans
Salonu’nda gerçekleşen tanıtım
toplantısına, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın yanı sıra EBRD
Türkiye Başkanı Arvid
Tuerkner, Taiwan Business
yetkilisi Volkan Chih-Yang
Huang, ARUP yetkilileri
ve çok sayıda
belediye bürokratı
katıldı. Haber
Merkezi

ÇUBUK'TA
MEYVECILIK GELIŞECEK
Çubuk Belediyesi, "Çubuk’un
Vişnesi Güzeldir İçmesi" projesi
kapsamında çiftçilere 2 bin 500
fidan attı. Ankara'nın Çubuk
ilçesinde hayata geçirilen
"Çubuk’un Vişnesi Güzeldir
İçmesi" projesi kapsamında
çiftçilere ücretsiz vişne fidanı
dağıtıldı.
Çubuk Vişnesi Komposto
Üretim Tesisi önünde düzenlenen
törende 320 çiftçiye, toplamda 2
bin 500 fidan verildi.
Çubuk'un vişne üretiminde
Türkiye'de üçüncü sırada
olduğunu belirten Belediye
Başkanı Baki Demirbaş, vişnenin
ilçe ekonomisine etkisini arttırmak
için çalıştıklarını söyledi.
Bu tesis tüm üreticilerimize de
örnek olacak
Demirbaş, Çubuk vişnesinin

coğrafi işaret belgesi alması
için çalışma yürüttüklerini
dile getirerek, "Ürünümüz
coğrafi işaretli bir ürün haline
gelecek. Bugün vişne fidanımızı
dağıtacağız. Sizler onları toprakla
buluşturacaksınız. İnşallah
hep birlikte de ürünlerimizi
toplayacağız. Kuracağımız tesiste
de bu vişneleri işleyerek organik
vişne suyu haline getireceğiz. Bu
tesis tüm üreticilerimize de örnek
olacak." diye konuştu.
Törene, Kaymakam Adem
Keleş, Çubuk Tarım ve Orman İlçe
Müdürü Cengiz Akbayrak, İlçe
Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle,
AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu,
MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu,
Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı
Süleyman Yazıcı da katıldı.
Haber Merkezi

"YIL
SONUNDA
ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"
Bakan Mustafa Varank yerli üretim ile ilgili bir müjde daha verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atak’ta kullanılacak burun topunun ilk atışlarına 2022’de
başlanacağını belirterek, "Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde Atak
helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız. Burada elde
ettiğimiz teknoloji ile çok daha farklı kalibrelerde bu topları üretebileceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Atak’ta kullanılacak
burun topunun ilk atışlarına 2022’de
başlanacağını belirterek, "Atak
helikopterlerine entegre edildikten
sonra 2022 yılı içerisinde Atak
helikopterlerinin 20 milimetrelik burun
toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış
olacağız. Burada elde ettiğimiz
teknoloji ile çok daha farklı kalibrelerde
bu topları üretebileceğiz" dedi.
Türkiye'nin yerli taarruz ve taktik
keşif helikopteri Atak, milli imkanlarla
geliştirilen burun topu ile artık daha
güçlü olacak. 20 milimetrelik 3 namlulu
burun topu, 2022’de Atak’a entegre
edilecek. Bakan Varank, Düzce 1.
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan
Avrupa’nın en büyük entegre silah
üretim tesisi Sarsılmaz Silah Fabrikası
ile aynı yerleşkedeki TR Mekatronik
Sistemler’i ziyaret etti. Sarsılmaz
Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı
Latif Aral Aliş’in ev sahipliğinde
gerçekleşen ziyarette Bakan Varank’a
ziyaretinde Düzce Valisi Cevdet
Atay, AK Parti İl Başkanı Mustafa
Keskin de eşlik etti. Bakan Varank,
sunumun ardından üretim tesisinde

incelemelerde bulundu. Varank, silah
fabrikasını ziyaretinin ardından yaptığı
açıklamada, "Düzce’de Sarsılmaz Silah
Fabrikası’nı ziyaret ediyoruz. Sarsılmaz
Silah Fabrikası, askeri tüfeklerden
tabancaya kadar Avrupa’nın en
büyük entegre silah üretim tesisi.
Burayı aslında 4 sene kadar önce
de ziyaret etmiştim ama bugün
geldiğimde hem makine parkuruyla
hem üretimdeki otomasyonuyla
hem de ürün çeşitliliğiyle ne kadar
geliştiğini görmüş oldum. Silah
sanayisi, Türkiye’de özellikle ihracatın
da artmasıyla birlikte dünyada en önde
geldiğimiz sektörlerin başında gelmeye
başladı. Ciddi bir ihracatımız var.
Avrupa piyasasının yanında özellikle
ABD’ye şu anda firmalarımız ciddi
ihracat yapıyorlar. Sarsılmaz da gerek
ürettiği tabancalarla gerek arkamda
gördüğünüz 5,56’dan 7,62’ye kadar
piyade tüfeği üretimiyle bu sektörün
en önemli oyuncularından bir tanesi.
Bildiğiniz gibi Türkiye, kendi milli
piyade tüfeğini üretemeyen bir ülkeden
şu anda tamamen yerli ve milli olarak
kendi silahını tasarlayıp üretebilen ve
bunu ihraç edebilen bir ülke konumuna

geldi" dedi.
Bakan Varank, Sarsılmaz ile
TUSAŞ’ın ortak şirketi olan TR
Mekatronik’te yaptığı incelemelerin
sonrasında da şunları kaydetti:
"2018’den beri devam eden
bir proje. Yanımızda bir prototip
görüyoruz. İnşallah bu burun toplarının
ilk atışları 2022 yılında başlayacak
ve Atak helikopterlerine entegre
edildikten sonra 2022 yılı içerisinde
Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik
burun toplarını ülkemizde üretmeyi
başarmış olacağız. Bu hem kendi
ihtiyaçlarımızı giderme anlamında
hem de ciddi bir ihracat potansiyeli
var. Hem Atak helikopterleri ile birlikte
hem de ayrı ihracat potansiyeli taşıması
açısından çok önemli ve değerli
bir proje. Ben bu projede çalışan
bütün mühendis arkadaşlarımı tebrik
ediyorum. Gerçekten Türkiye’nin en
önemli ihtiyaçlarından birini burada
karşılıyorlar ama aynı zamanda
burada elde ettiğimiz teknoloji ile
çok daha farklı kalibrelerde bu topları
üretebileceğiz. İnşallah Türkiye’ye de
ciddi katkı sağlayacak."
İHA

ENGELLILERE ÖZEL HIZMET
Etimesgut Belediye Başkanı
Enver Demirel, ilçede engelli ve
ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran
birçok hizmet gerçekleştirdiklerini
belirterek, "Biz engellilerimizin
sorunlarına sadece Aralık'tan
bakmıyoruz. Engelsiz bir
yaşamın hayat boyu herkesin
hakkı olduğuna inanıyoruz. Özel
insanlarımıza özel hizmetler
sunuyoruz" dedi.
Engellilere yönelik yapılan

hizmetleri anlatan Başkan Demirel,
Türkiye'de tek, Dünya'ya örnek,
engelsiz yaşam merkezinin
Etimesgut'ta bulunduğunu
belirterek, "20 bin m² alan üzerine
kurulan; 9 bin m² kapalı alana
sahip Engelsiz Yaşam Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezimiz, 5
bloktan oluşuyor. Merkezimizin 2
bloğu özel rehabilitasyon merkezi,
1 blok konaklama merkezi, 1 blok
meslek ve beceri merkezi, 1 blok

da eğitim ve sosyal hizmet merkezi
olarak hizmet veriyor. Konaklama
biriminde engelli bireyler yalnız
veya yakınlarıyla misafir ediliyor.
Düğünü, cenazesi ve özel işleri
olan aileler engelli çocuklarını
merkeze yatılı olarak bırakabiliyor.
Merkezde, konferans salonu,
sergi alanı, kütüphane, okuma
salonu gibi engellilerin hayatlarını
kolaylaştıran birçok donatı yer
alıyor" dedi. Haber Merkezi
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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.

AVRUPA’YA ÜRETEREK BAŞLADI

"TARiHE GECTiNiZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları kabul etti

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.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları kabul
etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabule Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti. Sporcularla yemek yiyen Erdoğan daha sonra
yaptığı konuşmada sporculara Türk milletine yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür etti.

Korona virüs salgını nedeniyle
birçok spor organizasyonu gibi
2020 Tokyo Olimpiyatları’nın
da yapılamadığını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın
şartlarının hafiflemesiyle önce yaz
olimpiyat oyunlarının 23 TemmuzAğustos 2021 tarihleri arasında
başarıyla yapıldığını, Türkiye olarak
bu spor organizasyonunda farklı
branşlarda elde edilen 15 madalya
ile tarihi başarıya imza atıldığını
söyledi.
Yangın ve sel felaketi ile
mücadele edilen zor dönemde
Tokyo’dan gelen müjdeli haberlerle
milletçe büyük bir heyecan ve
sevinç yaşandığının altını çizen
Erdoğan, “Tokyo’dan madalya ile
dönen sporcularımızı Külliyede
misafir ettiğimizde aynı başarıyı
Paralimpik Milli Takımı’mızdan
da beklediğimizi dile getirmiştik.
Yaz olimpiyatlarına katılan
sporcularımız gibi siz de bizi
mahcup etmediniz. Paralimpik
Olimpiyatlarında 2 altın, 4 gümüş,
9 bronz olmak üzere toplamda 15
madalyaya ulaşarak milletimizi
gururlandırdınız. Başarılarınızla 84
milyonun gururu ve iftihar kaynağı
oldunuz. Bu madalya sayılarıyla
Tokyo 2020 Olimpiyatları her iki
alanda da ülkemizin en yüksek
başarıya ulaştığı olimpiyatlar olarak
tarihe geçmiştir” diye konuştu.
“İLK HAFTA DA
KIRMAYI BAŞARDIK”
Daha önce paralimpik
oyunlarında en çok madalyayı
toplam 10 madalya ile 2012
Londra’da kazandığımızı belirten

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Tokyo’da bu rekoru oyunların
ilk haftasında kırmayı başardık.
Golbol Kadın Milli Takımımız ile
masa tenisinde Abdullah Öztürk
ülkemize altın madalya getirdi.
Masa tenisinde Nesim Turan, Ali
Öztürk ve Kübra Korkut da bronz
madalya kazandı. Tokyo’daki en
başarılı branşımız bu 4 madalya ile
masa tenisi oldu. Okçulukta Nihat
Türkmenoğlu gümüş, Bahattin
Hekimoğlu bronz, karışık takımda
Öznur Cüre, Bülent Korkmaz bronz
olmak üzere 3 madalya geldi.
Judoda Recep Çiftçi ile Zeynep
Çelik bronz, tekvandoda Meryem
Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke
ise bronz madalya kazandı.
Atıcılıkta kadınlarda Ayşegül
Pehlivanlar gümüş, halterde Esra
Duman ile bronz sevinci yaşadık.
Yüzmede ise Sevilay Öztürk bronz
madalya alarak ülkemize bu
branşta tarihinin ilk madalyasını
kazandırdı. Yüzmede Elif İldem
100 metre serbest stil elemelerinde
olimpiyat rekoru kırdı. Golbol Kadın
Milli Takımı’mız ise tam anlamıyla
bir efsaneye dönüştü. Millilerimiz
üst üste 2 kere paralimpik oyunlar
şampiyonu olarak tarihimize altın
harflerle geçti. Sevda Altınoluk
attığı 46 gol ile gol kraliçesi
unvanını kazandı” şeklinde konuştu.
Türkiye adına 16. Paralimpik
Oyunlarına katılan tüm sporcuların
cesaretleri ve gayretleri ile her
türlü taktiri hak ettiğini kaydeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Evlatlarımızın tamamı canlarını
dişlerine takarak en güzel şekilde

milletimizi temsil etmeye çalıştılar.
Kaybettiğimiz müsabakalarda dahi
sporcularımız son saniyeye kadar
mücadeleyi asla bırakmadılar.
Genç, inançlı, azimli ve başarı
odaklı sporcularımız yarınlar
için bir sonraki olimpiyatlar için
beklentilerimizi de yükselttiler”
ifadelerini kullandı.
“BUNU YAPTIK VE
BAŞARDIK”
Sporda başarının dünden
bugüne netice alınabilecek
bir olgu olmadığını söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Özellikle bu kadar çeşitli branşta
elde edilen başarılar tesadüf
değildir. Sporda başarı için doğru,
gerçekçi ve etkili bir strateji ortaya
koymalı ve temelleri sağlam
tutmalısınız. Özellikle modern
yatırımlarla çağın teknolojisini
alt yapı yansıtmalısınız. Biz son
19 yılda diğer alanlarda olduğu
gibi bunu yaptık ve başardık.
Ülkemizdeki toplam spor tesisi
sayısını bin 575’den 3 bin 915’e
yükselttik. Sentetik futbol, basketbol
ve voleybol sahalarını mahallelere
kadar yaydık, atletizm pisti sayısını
12’den 56’ya, yarım ve tam olimpik
yüzme havuzlarımızın sayısını
46’dan 279’a, spor salonlarımızın
sayısını 372’den 904’e çıkarttık.
Türkiye genelinde yaptığımız
stadyumlardan 32’sini tamamladık,
9 tanesinin yapımı, 5 tanesinin ise
proje ve ihale çalışması devam
ediyor. Yetenekli sporcularımızı
uluslararası müsabakalara
hazırlamak üzere Türkiye
Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerini

devreye aldık” dedi.
“DESTEKLEMEYI
SÜRDÜRECEĞIM”
“Milli sporcu bursu programımız
sayesinde sporcularımızı eğitimleri
ile spor hayatları arasında tercih
yapmaya zorlayan şartları ortadan
kaldırdık” diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bursları ortaokul
ve liselere kadar yayarak orta
öğretimde de milli sporcularımızın
önünü açtık. Alt yapıya verdiğimiz
önem sayesinde lisanslı sporcu
sayımız 278 binden 10 milyon
377 bine, faal sporcu sayımız ise
206 binden bir milyon 654 bine
çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı
da 3 kattan fazla artarak 6 binden
19 bine yükseldi. Bugün elde
edilen başarıların gerisinde işte
bu tesislerin, sporcu yetiştirmeye
dönük programların, verdiğimiz
teşviklerin büyük katkısı bulunuyor.
19 yıldır bir kilim gibi ilmek ilmek
işlenen nitelikli çalışmaların
meyvelerini işte bugün topluyoruz.
Gençliğinde spor ile yakından
ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça
spor yapan bir Cumhurbaşkanı
olarak sizleri her alanda
desteklemeyi sürdüreceğim. Siz
kardeşlerimin de bugüne kadar
çok çalıştığınızı, elinizden gelen
gayreti gösterdiğinizi biliyorum.
Fakat hedeflerimize ulaşmamız
için daha fazla çalışmamız, daha
fazla ter dökmemiz, daha fazla
mücadele etmemiz gerekiyor.
Bu şekilde devam ettiğimizde
önümüzdeki yıllarda madalya
sayımızı katlayarak artıracağımıza
inanıyorum” dedi. İHA

BIR ÜST TURA YÜKSELDI
Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur müsabakasında Nazilli
Belediyespor'u ağırlayan Ankaragücü
sahdan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve
bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur
müsabakasında Spor Toto 1. Lig
ekibi Ankaragücü, evinde TFF 2. Lig
ekiplerinden Nazilli Belediyespor ile
karşılaştı.
Karşılaşmayı baştan sonra üstün
götüren Ankaragücü sahadan 3-0'lık
üstünlükle ayrıldı.
Kupada bir üst tura yükselen
Ankaragücü'nün gollerini 58. ve 64.

dakikalarda Owusu, 90+1. dakikada
İshak Çakmak attı. İHA

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
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.”

