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AHMET ÇALIK

SEZONU
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto
Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna "Ahmet
Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim
Kurulumuz yaptığı değerlendirmede,
her ne kadar sezona isim verme
uygulamasını kaldırmış olsa da sadece
bu sezona mahsus olmak üzere ligin
kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak
oynatılmasına karar vermiştir" denildi.

RÜMEYSA’NIN HAYALi

GERCEK OLDU
Altındağ Belediyesi polis olma hayali olan, down sendromlu Rümeysa’nın

Yenimahalle Kitap Fuarı açıldı

“KiTAP EN YAKIN
DOSTUNUZ OLSUN”

Yenimahalle
Belediyesi’nin
geleneksel hale
getirdiği Kitap
Fuarı’nın ikincisi
Nazım Hikmet Kongre
ve Sanat Merkezi’nde

açıldı. Başkan Fethi
Yaşar’ın ev sahipliğinde
yapılan açılışa;
Yenimahalle Belediyesi
Başkan Vekili Mehmet
Kartal, Belediye Başkan
Yardımcıları Yaşar

Neslihanoğlu, Erhan
Aras, belediye meclis
üyeleri, muhtarlar ve
kitapsever Başkentliler
katıldı.
HABERİ İÇ
SAYFADA

HEMŞEHRI

GECELERI BAŞLIYOR
Mamak Belediyesi,
Kırşehirlileri Hemşehri
Geceleri’nde bir araya
getiriyor. Prof. Dr.
Necmettin Erbakan
Kongre Merkezi’nde
22 Ocak tarihinde Saat:
18.00’da gerçekleşecek.

hayalini gerçeğe dönüştürdü. 19 yaşındaki Rümeysa Yurt, 13 Ocak
“Hayallerini gerçekleştir günü” kapsamında, 1 günlüğüne polis oldu.

HAYALİNE KAVUŞTU
Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi
üyesi, down sendromlu Rümeysa Yurt, hayalini
kurduğu polis üniformasına Altındağ Belediyesi
sayesinde kavuştu. X
Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde spor
etkinlikleri, gezi ve hobi kurslarına katılarak
kendisini geliştiren, El Ürünleri Pazarı’nda
kendi el ürünlerini satması için tezgâh tahsis
edilen Rümeysa, bu sefer de polis oldu. Polis
üniforması giyen Rümeysa, 1 günlüğüne polis
olma hayaline kavuştu. Şehit İdris Aydın Polis
Merkezi Amirliği’ne giden Rümeysa, telsizden
anons yaptı, polislerle sohbet etti ve polis
otosuna binip Altındağ’da devriye turu attı.
HABERİ İÇ SAYFADA

“POLİSLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Şehit İdris Aydın Polis Merkezi’ne ve tüm polis
memurlarına gösterdikleri ilgi ve yakınlık için teşekkür
eden Başkan Balcı “Rümeysa gibi özel çocuklarımız
bizim için çok değerli… Özel çocuklarımızın ve
Altındağ’daki tüm çocukların ufkunu genişletmeye
devam edecek, geleceğe emin adımlarla yürümelerine
olanak sağlayacağız inşallah...” ifadelerini kullandı.

ABB Başkentli Çocukları Geleceğe Hazırlıyor:

Ücretsiz İngilizce

Eğitimi Başlıyor ANKARA’NIN EN BÜYÜK
Eğitimde fırsat
eşitliğini önceleyen
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Başkentli
çocukların yabancı
dil eğitimi alması için
harekete geçti.
HABERİ İÇ SAYFADA

MÜZESI OLACAK!
Ankara Millet Bahçesi'nde yer alan Atatürk
Kültür Merkezi'nde Ankara'nın en büyük
müzesi olacak Türk Tarih Müzesi kısa bir
süre içerisinde hayata geçirilecek.
Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri

Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Ankara
Millet Bahçesi'nde yer alan Atatürk Kültür
Merkezi'nde Ankara'nın en büyük müzesi
olacak Türk Tarih Müzesi'nin kısa bir süre
içerisinde hayata geçirileceğini aktardı.

KEÇiÖREN
TEYAKKUZDA
Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok,
ilçenin yüksek noktalarında
etkili olan kar yağışıyla
birlikte belediye ekiplerinin

SAHTE IÇKIYE GEÇIT YOK

HABERİ İÇ SAYFADA

ÖĞRETMEN BAŞKAN KAHRAMANKAZAN’A

5 YENI OKUL KAZANDIRDI
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat
Oğuz’un girişimleri sonucu ilçeye 5 yeni okul
kazandırılacak. Haberi iç sayfada

yol küreme ve kaldırım
temizleme çalışmalarını
aralıksız sürdürdüğünü
belirtti.
Haberi iç sayfada

BAŞKENT'IN TURIZMINE

KATKI SAĞLAYACAK

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği
kaçak ve sahte alkollü içki operasyonunda litrelerce sahte
ve kaçak alkol ile içki ve alkollü içecek yapımında kullanılan
malzemeler ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı
polis ekipleri, bu sefer de Nasuhpaşa Mahallesi’ndeki bir
eve operasyon düzenledi. HABERİ İÇ SAYFADA

Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından düzenlenen Ankara
Özel Müzeler Çalıştayı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürü Gökhan Yazgı’nın
katılımıyla başladı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

KALPLERE DOKUNAN HIZMET
Gölbaşı
Belediyesinin dar
gelirli vatandaşlara
destek olmak
amacıyla hayata
geçirdiği Hilal
Kart’ın bakiyesi
300 liradan 500
liraya çıkarıldı.

HABERİ DIŞ SAYFADA

OKÇULARI AĞIRLADI
Spor yatırımlarıyla
dikkatleri çeken Sincan
Belediyesi gençleri spora
teşvik eden hizmetlere
de kapılarını açıyor. 2022

Zirve Spor Kulübü Okçuluk
Turnuvası'na ev sahipliği
yaparak sporculara destek
veriyor.
HABERİ DIŞ SAYFADA
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ANKARA’NIN EN BÜYÜK

MÜZESI OLACAK!

Yenimahalle Kitap Fuarı açıldı

“KiTAP EN YAKIN
DOSTUNUZ OLSUN”

Yenimahalle Belediyesi’nin
geleneksel hale getirdiği
Kitap Fuarı’nın ikincisi Nazım
Hikmet Kongre ve Sanat
Merkezi’nde açıldı.
Başkan Fethi Yaşar’ın ev
sahipliğinde yapılan açılışa;
Yenimahalle Belediyesi
Başkan Vekili Mehmet Kartal,
Belediye Başkan Yardımcıları
Yaşar Neslihanoğlu, Erhan
Aras, belediye meclis üyeleri,
muhtarlar ve kitapsever
Başkentliler katıldı.
Edebiyat ve çocuk
kitaplarının yanı sıra lise ve
üniversiteye hazırlık gibi birçok
türde kitabın Başkentlilerle
buluştuğu fuara, yaklaşık 150
yayınevi 1 milyonu aşkın eserle
katıldı.
Açılışta kitapseverlere
seslenen Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, “Millet
olarak okumaya bu kadar az
zaman ayırıyor olmamız çok
üzücü. Umuyor ve diliyorum
kitap bizim insanımızın da
en yakın dostu olur. Umuyor
ve diliyorum yazarlarımız da
pop yıldızlarımız kadar değer
görür. Özgür bir dünyanın
kapılarını açan kitaplar,
kimseyi korkutmaz, toplatılmaz,
yakılmaz. Dilerim, bir insanın
kıymeti giydiği markalarla,
eviyle, arabasıyla değil okuduğu
kitaplarla belirlenir” dedi.
Fuarın açılışını yaparak
stantları gezen Yaşar, “İnsan

olmanın en önemli öznesi kitap
okumaktır. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, savaş meydanlarına
giderken bile sandıklarla
kitaplarını taşımış ve okumuştur.
O kitaplardan öğrendikleriyle bir
savaş kazanmış ve yepyeni bir
çağdaş ulus yaratmıştır.
Onun gibi sizlerin de bolca
okumanızı diliyorum. Sabahattin
Ali "Bir kitabı okurken geçen
iki saatin ömrümün birçok
senelerinden daha dolu, daha
ehemmiyetli olduğunu fark
edince insan hayatının ürkütücü
hiçliğini düşünür ve yeis içinde
kalırdım" diyor. Kitap okurken
bir an kendiniz olmaktan çıkıp
yeni bir kahraman olarak sonunu
bilmediğiniz bir yolculuğa

çıkarsınız. Farklı kişiler tanır,
farklı hayatlar görürsünüz.
İnsanın hayal gücünü en çok
geliştiren eylem kitap okumaktır.
Öyle ki yapılan araştırmalarda
gelişme döneminde fazla kitap
okuyan kişilerin ileriki yaşlarında
edindikleri meslekler çoğunlukla
yaratıcılık üzerine oluyor” dedi.
30 Ocak’a kadar devam
edecek fuarda yarıyıl tatilini
de göz önünde bulunduran
Yenimahalle Belediyesi,
çocuklara da keyifli saatler
vadediyor. Kitap fuarı
kapsamında; 2-8 yaş arasındaki
Başkentli minikler için 27
ve 29 Ocak günlerinde saat
13.00 ve 15.00 olmak üzere iki
seans halinde ücretsiz “Don
Kişot Müzikali”, 28 ve 30 Ocak
günlerinde yine aynı saatlerde
ise “Minyonlar Müzikali”
ücretsiz gerçekleştirilecek.
Fuar boyunca tüm çocuklara
ücretsiz yüz boyama etkinliği de
yapılacak.
Her gün 10.00-20.00 saatleri
arasında ziyarete açık olan fuar
kapsamında; konuk yazarlar
Yavuz Selim Demirağ, Bircan
Yıldırım, Sinan Meydan, Ülkü
Yalım Günay ve Özlem Binel
imza günleri ve söyleşilerle de
okurlarıyla buluşacak.

Ankara Millet Bahçesi'nde yer alan Atatürk
Kültür Merkezi'nde Ankara'nın en büyük
müzesi olacak Türk Tarih Müzesi kısa bir süre
içerisinde hayata geçirilecek.
Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği
(ATİD) Başkanı Birol Akman,
Ankara Millet Bahçesi'nde
yer alan Atatürk Kültür
Merkezi'nde Ankara'nın
en büyük müzesi olacak
Türk Tarih Müzesi'nin kısa
bir süre içerisinde hayata
geçirileceğini aktardı.
Ankara Millet Bahçesi'nde
yer alan Atatürk Kültür
Merkezi'nin bir bölümünde
kurulacak olan Türk Tarih
Müzesi’nde Türklerin
Anadolu'ya gelişi, bu toprakları yurt edinişi,
köklü devlet geleneği çerçevesinde kültür ve

sanat başta olmak üzere medeniyetin diğer
tüm alanlarında Anadolu'ya kattığı değerlerin
ilk devlet kuruluşundan günümüze kadar olan
süreç anlatılacak. Yeni tarih müzesi Ankara'nın
en büyük, Türkiye'nin ise sayılı büyük
müzelerinden biri olacak.
Ankara Millet Bahçesi'nde açılacak
olan müzenin turizm açısından
önemli bir adım olduğunu
vurgulayan Birol Akman, “Türk
Tarih Müzesi Başkent'in turizm
çıtasını yükseltecektir. Proje
sayesinde Başkent'in tarih ve
kültür turizmi açısından yerli ve
yabancı turistler için bir merkez
haline gelmesi hedefleniyor. Artık
Ankara'nın bir turizm şehri olma
potansiyelinin değerlendirildiğini
görmek ATİD olarak çabalarımızın karşılık
bulduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

ÖĞRETMEN BAŞKAN KAHRAMANKAZAN’A

5 YENI OKUL KAZANDIRDI

Kahramankazan Belediye
Başkanı Serhat Oğuz’un
girişimleri sonucu ilçeye 5
yeni okul kazandırılacak. İlçe
merkezine yapılacak 1 eğitim
uygulama okulu, 1 ortaokul,
1 ilkokul ve 2 anaokulu için
çalışmalara başlanırken,
okulların 2023 yılında
tamamlanması hedefleniyor.
Kahramankazan Belediye
Başkanı seçilmeden önce
ilçe milli eğitim müdürü olan
ve ilçedeki farklı okullarda
edebiyat öğretmenliği yapan
Başkan Serhat Oğuz, ilçesine
eğitim alanında yeni yatırımlar
kazandırmaya devam
ediyor. Başkan Oğuz’un son
olarak, Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer’i ziyareti

sırasında ilçeye 5 yeni okul
yapılması kararlaştırıldı. Bu
kapsamda ilçeye 32 derslikli
bir ilkokul, 32 derslikli bir
ortaokul, 24 derslikli bir
eğitim uygulama okulu ile
8’er derslikli iki anaokulu
kazandırılması için harekete
geçildi. İlçe merkezinde
ihtiyaç duyulan bölgelere
yapılacak olan okullar için
çalışmalara başlandı. Bu
doğrultuda ilk adım olarak
zemin etüt çalışmaları
yapılıyor. Başkan Oğuz ve
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kemal Yıldırım, okulların
yapılacağı noktalarda
incelemelerde bulunarak,
çalışmalar hakkında
yetkililerden bilgi aldı. 5 yeni

okulun önümüzdeki 2023
yılında faaliyete geçmesi
hedefleniyor. Ayrıca Başkan
Oğuz’un ilçe milli eğitim
müdürlüğü sırasında ilçeye
kazandırdığı eğitim yatırımları
arasında bulunan 32 derslikli
Cumhuriyet Ortaokulu ile
24 derslikli Hamdiye Ünlü
İlkokulu’nun yapımında ise
sona gelindi. Bu okulların da
önümüzdeki eğitim öğretim
yılında öğrencileri kabul
etmesi planlanıyor. Böylece
yapımına yeni başlanan 5 ve
yapımında sona gelinen 2
okulun da tamamlanmasıyla
birlikte ilçedeki okul sayısı
29’dan 36’ya çıkarken, 480
olan derslik sayısı ise 640’a
yükselmiş olacak.
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RÜMEYSA’NIN HAYALi

GERCEK OLDU
Altındağ Belediyesi polis olma hayali olan, down sendromlu Rümeysa’nın

hayalini gerçeğe dönüştürdü. 19 yaşındaki Rümeysa Yurt, 13 Ocak
“Hayallerini gerçekleştir günü” kapsamında, 1 günlüğüne polis oldu.

HAYALİNE KAVUŞTU
Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür
Merkezi üyesi, down sendromlu
Rümeysa Yurt, hayalini kurduğu
polis üniformasına Altındağ
Belediyesi sayesinde kavuştu.
Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde
spor etkinlikleri, gezi ve hobi
kurslarına katılarak kendisini
geliştiren, El Ürünleri Pazarı’nda
kendi el ürünlerini satması için
tezgâh tahsis edilen Rümeysa, bu
sefer de polis oldu. Polis üniforması
giyen Rümeysa, 1 günlüğüne polis
olma hayaline kavuştu. Şehit İdris
Aydın Polis Merkezi Amirliği’ne
giden Rümeysa, telsizden anons
yaptı, polislerle sohbet etti ve polis
otosuna binip Altındağ’da devriye
turu attı.
“YÜZÜNDEN GÜLÜMSEME
HİÇ EKSİK OLMASIN”
Altındağ'da tüm çocukların
hayallerini gerçeğe dönüştürmesi
için var güçleriyle çalıştıklarını
vurgulayan Altındağ Belediye
Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı
“Rümeysa’nın mutlu olduğunu
görmek bizi çok mutlu etti.
Rümeysa çok becerikli bir kızımız…
Annesiyle birlikte devam ettiği
Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde
çok güzel işler başarıyor. Biz de
kendisine Hamamönü’nde bulunan
El Ürünleri Pazarı’nda tezgah tahsis
edip, ürünlerini satmasına vesile
olmuştuk. İnsanlarla iletişimi çok iyi,
çok güler yüzlü ve herkes tarafından
çok sevilen biri… 13 Ocak
hayallerini gerçekleştirme günü

KEÇiÖREN
TEYAKKUZDA
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, ilçenin yüksek
noktalarında etkili olan kar
yağışıyla birlikte belediye
ekiplerinin yol küreme ve kaldırım
temizleme çalışmalarını aralıksız
sürdürdüğünü belirtti.
İlçenin özellikle yüksek
noktalarında hâkim olan kar
yağışının vatandaşları mağdur
etmemesi için Keçiören Belediyesi
ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar
tuzlama ve küreme çalışmalarına
devam etti. Yol ve kaldırımlarda
buzlanma yaşamaması ve ulaşımın
güvenli bir şekilde sağlanması için
gece boyunca sahada olan ekipler,

cadde ve sokaklarda biriken karları
temizlerken muhtemel yoğun
kar yağışına karşı da teyakkuzda
bekliyor.
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, belediye
ekiplerinin kar yağışına karşı
hazırlıklı olduğunu ve teyakkuzda
beklediğini söyleyerek, “150
personel, 15 kar küreme aracı, 6
greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici,
20 transit tuzlama aracı, 10
kamyon, 5 binek kontrol aracımız
ile vatandaşımızın herhangi bir
mağduriyet yaşamaması için karla
mücadele çalışmalarımızı kesintisiz
sürdürdük.” ifadelerini kullandı.

ABB Başkentli Çocukları Geleceğe Hazırlıyor:

Ücretsiz İngilizce

Eğitimi Başlıyor
olduğu için, Rümeysa kızımızın
polis olma hayalini gerçeğe
dönüştürmesine destek olmak
istedik. Üniforma giydi, anons yaptı,
polis otosuna bindi, 1 günlüğüne
polis oldu. Gülen yüzü, daha da
güldü. Biz de onun adına çok mutlu
olduk. Yüzünden gülümsemenin
hiç eksik olmamasını temenni
ediyoruz” dedi.
“POLİSLERİMİZE
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Şehit İdris Aydın Polis
Merkezi’ne ve tüm polis
memurlarına gösterdikleri ilgi
ve yakınlık için teşekkür eden
Başkan Balcı “Rümeysa gibi
özel çocuklarımız bizim için çok
değerli… Özel çocuklarımızın
ve Altındağ’daki tüm çocukların
ufkunu genişletmeye devam
edecek, geleceğe emin adımlarla
yürümelerine olanak sağlayacağız
inşallah...” ifadelerini kullandı.

Eğitimde fırsat eşitliğini
önceleyen Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Başkentli çocukların
yabancı dil eğitimi alması için
harekete geçti. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve
Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV)
Başkanı Seda Yekeler arasında
imzalanan iş birliği protokolü
ile Aile Yaşam Merkezlerinde
şubat ayından itibaren çocuklar
ücretsiz İngilizce edinimine
başlayacak. Yabancı dil eğitiminin
önemine dikkat çeken Yavaş,
“Dil bilmemenin eksikliğini her
zaman hissettik ama sizlerin
önünde bir fırsat var. Ufkunuzu
açacak, geleceğinizi yeşertecek
bir olanakla baş başasınız” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi insan
odaklı çalışmalarına hız kesmeden
ediyor.Sosyal belediyecilik
anlayışı doğrultusunda ‘öğrenci
dostu’ uygulamalarını sürdüren
Büyükşehir Belediyesi, eğitimde
fırsat eşitliğini sağlayacak yeni bir
uygulamayı daha hayata geçiriyor.

Başkentli öğrencilerin yabancı dil
öğrenmesi amacıyla Büyükşehir
Belediyesi ev sahipliğinde ücretsiz
İngilizce eğitimi verilecek.
BAŞKAN YAVAŞ İMZALADI
Daha önce 918 mahallede
uzaktan eğitim gören çocuklara
yönelik ücretsiz internet
hizmetinden su faturalarında yüzde
50 indirim uygulamasına, indirimli
öğrenci abonman kartından
barınma sorunun çözümüne
kadar birçok projeyi hayata
geçiren Büyükşehir Belediyesi
şimdi de Başkentli öğrencilere
ücretsiz yabancı dil eğitim desteği
sağlayacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş ve Seda Yekeler
Eğitim Vakfı (SEYEV) Başkanı
Seda Yekeler arasında imzalanan
iş birliği protokolü ile 7-17 yaş
aralığındaki çocuklar, Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde hizmet
veren Aile Yaşam Merkezleri’nde
(AYM) farklı metotlarla İngilizce
öğrenecek.

SAHTE IÇKIYE GEÇIT YOK
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde
polis ekiplerinin düzenlediği
kaçak ve sahte alkollü içki
operasyonunda litrelerce
sahte ve kaçak alkol ile
içki ve alkollü içecek
yapımında kullanılan
malzemeler ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne
bağlı polis ekipleri, bu sefer
de
Nasuhpaşa Mahallesi’ndeki bir
eve operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre,
kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde duyum alarak,
şüphelinin evini izlemeye alan polis ekiplerince,
şüphelinin evinde yapılan aramada; litrelerce kaçak
ve sahte alkollü içki ile alkollü içecek yapımında
kullanılan malzemeyi ele geçirdi. Sahte ve kaçak
alkollü içecek yapımında kullanılan malzemeler ile
litrelerce kaçak alkole el konulurken, şüpheli T.Y.
gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü.
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HEMŞEHRI

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.

GECELERI BAŞLIYOR
Mamak Belediyesi, Kırşehirlileri Hemşehri
Geceleri’nde bir araya getiriyor. Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Kongre Merkezi’nde 22 Ocak tarihinde Saat:
18.00’da gerçekleşecek olan ‘Hemşehri Geceleri’nde
ünlü sanatçılar sahne alacak.

OKÇULARI AĞIRLADI

YOZGAT'TAN AVRUPA'YA

Mamak Belediyesi,
Kırşehirlileri Hemşehri
Geceleri’nde bir araya getiriyor.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Kongre Merkezi’nde 22
Ocak tarihinde Saat: 18.00’da
gerçekleşecek olan ‘Hemşehri
Geceleri’nde sahne alacak Türk
halk müziği sanatçısı Gülşen
Kutlu ve Abdallar Topluluğu,
şehrin manevi ve kültürel
değerlerini yansıtan ezgileriyle
dinleyicilere müzik ziyafeti
yaşatacak. Tamamen ücretsiz
olan kültür cümbüşü konser
Mamak Belediyesinin sosyal
medya hesaplarından da canlı

olarak verilecek.
Kent kültürüyle ilgili
çalışmalarına büyük önem
verdiklerini ifade eden Mamak
Belediye Başkanı Murat
Köse, “İlçemiz kozmopolit bir
yapıya sahip. Mamak’ta tüm
coğrafyadan insanlar var. Bu da
bizim zenginliğimiz. Mamak’ın
zenginliklerini ve kültürünü
böyle etkinliklerle artıracağız.
Tüm hemşehrilerimi 22 Ocak
Cumartesi Günü Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Kongre
Merkezi’ndeki ‘Hemşehri
Geceleri’ne davet ediyorum”
dedi. IHA

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.

BAŞKENT'IN TURIZMINE

KATKI SAĞLAYACAK

Spor yatırımlarıyla dikkatleri
çeken Sincan Belediyesi
gençleri spora teşvik eden
hizmetlere de kapılarını açıyor.
2022 Zirve Spor Kulübü Okçuluk
Turnuvası'na ev sahipliği
yaparak sporculara destek
veriyor.
2022 Zirve Spor Kulübü
Okçuluk Turnuvası, Sincan
Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda
düzenlendi. Turnuvaya
Türkiye’nin her yerinden
24 kulüpten 420 sporcu
katıldı. Engelli sporcular ise
performanslarıyla dikkat çekti.
Hedefi tam 12’den vurmaya
çalışan sporcular, azmi ve
başarılarıyla büyük beğeni
topladı. Sporcuların ailelerinin
yanı sıra okçuluğa ilgi duyan
vatandaşlar da salonda
müsabakaları ilgiyle izledi.
Turnuvayı ziyaret eden
Başkan Ercan, sporcular ve
antrenörleriyle sohbet edip
başarılar diledi. Başkan Ercan,
“Birçok farklı illerden gelen
sporcularımızı ağırlıyoruz.
Yoğun katılımlı coşkulu bir
organizasyon.
Okçuluk bizim Ata sporumuz
bu anlamda okçuluğa verilecek
destek de çok önemli. Biz de
Sincan Belediyesi olarak okçuluk
sporuna desteğimiz artarak
devam edecek. Elimizden gelen
tüm imkanlarımızı gençlerimiz

için seferber edip nice Mete
Gazoz’lar yetişmesi için onların
yanında olacağız.” diye konuştu.
Zirve Spor Kulübü Antrenörü
Tamer Kaya ise amaçlarının
okçuluk sporunu Ankara’da
yaygınlaştırarak bu alandaki
sporcuları geliştirmek
olduğunu belirtti. Kaya, “Sınırsız
desteklerinden dolayı Sincan
Belediye Başkanı Murat Ercan ve
ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.
Sincan Belediyesi'nin spor
yatırımları arasında “Geleneksel
Okçuluk Alanı” da bulunuyor.
Selçuklu Mahallesi’ndeki
Gençlik Merkezi önüne yapılan
alan, gençlerin sporla dolu dolu
zaman geçirmeleri için özenle
dizayn edildi.
25 metre genişliğinde 40
metre uzunluğunda alana hedef
tahtalar yerleştirildi, çevre
düzenlemesi yapıldı. Geleceğin
okçularını yetiştirmeye aday olan
saha, meraklılarının ilgi odağı
olmayı başardı.
5 parkurdan oluşan sahada
okçuluk sporunun sevdirilmesi,
yaygınlaştırılması, gelecek
nesillere aktarılması, başarılı
sporcuların yetiştirilmesi
amacıyla kurs hizmeti de
veriliyor. Okçuluk sporunu
öğrenmek isteyenler sincan.bel.
tr adresinden başvuru yaparak
kurslara katılabilir.
İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından düzenlenen Ankara
Özel Müzeler Çalıştayı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürü Gökhan Yazgı’nın
katılımıyla başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından düzenlenen Ankara
Özel Müzeler Çalıştayı, Erimtan
Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde
gerçekleştirilen toplantı ile
başladı. Kültür
Varlıkları ve
Müzeler Genel
Müdürü Gökhan
Yazgı’nın
başkanlığında
başlatılan çalıştay,
karşılıklı görüş
alışverişlerinin
yapılabilmesi için 2
gün boyunca devam edecek.
Ankara’nın kültür ve sanat için
çok önemli bir merkez olduğunu
söyleyen Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürü Yazgı,
“Başkentimizde toplam 54 adet
özel müze bulunmakta. Bu sayı
Türkiye’de bulunan toplam
özel müze sayısının yüzde
17’sini oluşturmakta. Bakanımız

Mehmet Nuri Ersoy’un talimatları
ile İstanbul Beyoğlu Kültür
Yolu Projesi geçen sene başarı
ile uygulandı. Bu projenin
başkent ayağını oluşturmak
için özel müzelerimizle ile
birlikte ortak bir platformda
çalışacağız. Burada yapılacak
özel müzelerdeki etkinliklerde,
Başkent Kültür Yolu
Festivalimizin en önemli ayağını
oluşturmakta.
Çalıştayımız da
özel müzelerimizle
birlikte geçici
sergiler başta
olmak üzere,
eğitim programları,
diğer kültür
etkinlikleri,
tanıtım faaliyetleri,
işyerleri, müzelerimizin
gelişimi noktasında nasıl bir
yol izleyeceğimizi hususunda
değerlendirmeler yapmak
istiyoruz hep birlikte” diye
konuştu.
Program Genel Müdür
Gökhan Yazgı’nın konuşmasının
ardından karşılıklı soru cevap
kısmı ile devam etti.

KALPLERE DOKUNAN HIZMET
Gölbaşı Belediyesinin dar
gelirli vatandaşlara destek olmak
amacıyla hayata geçirdiği Hilal
Kart’ın bakiyesi 300 liradan 500
liraya çıkarıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı
Ramazan Şimşek tarafından
Gölbaşı’nda yaşayan, dar gelirli
vatandaşlara destek olmak
amacıyla hayata geçirilen Hilal
Kart uygulamasında güncellemeye
gidildi. Belediye, Hilal Kart
kullanım miktarını 300
TL’den 500 TL’ye
çıkardı.
Hilal Kart
uygulamasıyla
sosyal
belediyecilikte
yeni bir sayfa
açan Başkan
Ramazan Şimşek,
vatandaşların yüzünü
güldürecek gelişme hakkında,
“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
destek olmak için ‘klasik hizmet
anlayışına’ son vererek Hilal Kart
uygulamamızı devreye sokmuştuk”
diye konuştu.
Şimşek, sözlerine şöyle devam
etti:
“Gerçek ihtiyaç sahiplerine
ulaştığımız uygulamamız sayesinde

pek çok Gölbaşılı vatandaşımızın
evlerine ve sofralarına ulaştık. Bu
dönemde de ekiplerimiz canla
başla çalışarak ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza Hilal Kart’larını
ulaştırmaya başladı. Hilal Kart
kullanım miktarını ise 300 TL'den
500 TL'ye çıkardık. Vatandaşımıza
hayırlı uğurlu olsun.”
Vatandaşa standart koli yerine
alışveriş imkanı sunan kart
Başkan Ramazan Şimşek,
Hilal Kart sayesinde klasik
yardım kolileri ile
sınırlı kalmadıklarını,
vatandaşların
Paylaşım
Noktası’ndan
ihtiyaçları
dahilinde diledikleri
gibi alışveriş
yapabildiklerini
sözlerine ekleyerek
“Şehit-gazi yakınları ile dul,
yetim ve öksüzler öncelikli olmak
üzere belediyemiz tarafından
tespit edilen ihtiyaç sahipleri, Hilal
Kart’larına yüklediğimiz nakitle
Sosyal Market’ten gıda, giyim ve
benzeri ürünleri alma imkanına
kavuştu. İhtiyaç sahipleri arzu ettiği
öncelikli ihtiyaçlarını karşılamış
oldu” ifadelerini kullandı. 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.”

