SİZİN BAŞARINIZ

YARIYIL TATILINDE DE

BİZİM GÜCÜMÜZ DEMEKTİR

EĞITIME DEVAM EDECEK

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu
Başkanı Ahmet Arslan, Çamlık Ankara
Bürosu’nu ziyaret etti. Çamlık Gazetesi
Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen ziyarette konuşan
Arslan, Çamlık Ankara2nın faaliyete
başlamasından memnuniyet duyduklarını
dile getirdi. Çamlık Ankara’ya başarı
dileklerinde bulunan Arslan, “Biz çok mutlu
olduk. Ankara’da Çamlık TV’nin Çamlık
Gazetesi’nin yer alması bizi mutlu etti.
Ankara, siyasi kararların verildiği, Türkiye’nin
kalbi. Siz Yozgat’ın nabzını tutuyorsunuz.
Hem siyasetin, hem ekonominin hem de
vatandaşın nabzını tutuyorsunuz" ifadelerini
kullandı. HABERİ İÇ SAYFADA

Yenimahalle
Belediyesi’nin öğrencilere
eğitim desteği sunmak
amacıyla ücretsiz olarak
hizmete açtığı Destek
Eğitim Merkezleri, 8’inci
sınıf LGS ve 12’inci sınıf
YKS öğrencileri için
yarıyıl tatilinde de eğitime
devam edecek.
HABERİ İÇ SAYFADA

ANKARA
ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
22 OCAK 2022
CUMARTESİ

www.camlikankara.com

Doktor Ertan İskender’i bıçaklamıştı..

CEZASI BELLİ OLDU
Ankara Eğitim
ve Araştırma
Hastanesinde
görevli Doktor Ertan
İskender’i elinden
ve belinden bıçakla
yaralayan sanık
Bayram Nargüner’e 16
yıl 2 ay hapis cezası
verildi.

HABERİ İÇ SAYFADA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tartışmalara son noktayı koydu..

TATiL UZATILMAYACAK!

"iSTiHDAMA
ATO Başkanı Baran'dan iş adamlarına çağrı

DESTEK OLUN"
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu
Başkanı Gürsel Baran, üyelerini KOSGEB’in
küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ)
sağladığı “Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ)
Hızlı Destek Programı”na katılarak istihdama
destek olmaya davet etti. HABERİ DIŞ SAYFADA

Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, korona virüs
sürecinde bilimsel veriler
ışığında bir elektronik takip
sistemi oluşturduklarını
hatırlatarak, “Verilere bakarak
konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an
için yarıyıl tatilini uzatmamızı
gerektirecek herhangi bir
durum söz konusu değildir ”
dedi.

ÖĞRENCİLERE KARNE VERDİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın
Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu’nda
karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Özer,
Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber
öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7
Şubat’ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından
buluşacaklarını söyledi. Öğrencilere karnelerini
verirken hayallerindeki meslekleri soran Bakan
Özer, öğrencilere yarıyıl tatilinde aileleri ile vakit
geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

HAYAT
KURTARAN
EĞITIM!

Altındağlı kadınlara ilk yardım eğitimi verildi.
Türk Kızılay tarafından verilen eğitime kadınlar
büyük ilgi gösterdi. HABERİ DIŞ SAYFADA

BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK
Bakan Özer, karne dağıtımının ardından
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yüz yüze eğitime 81 ilde haftada 5 gün boyunca
devam etmekten dolayı büyük mutluluk
duyduklarını belirten Bakan Özer, “Bu süreçte
öğrencilerimizi kutluyoruz. Öğrencilerimizin
maske, mesafe ve hijyene riayet etmeleri, bu
850 bin dersliğimizden kapanan sınıfların 5 ay
boyunca yüzde 1’in altında gerçekleşmesinde
çok büyük katkısı oldu" dedi.

HABERİ İÇ SAYFADA

“EN AZ BİR KITAP OKUYUN”
BAŞKENT'IN GURURU OLDULAR
Özel Arı Okulları, Genç Kız Basketbol
Takımının Ankara şampiyonluğunun
ardından Yıldız Kız Basketbol Takımı ile de
zirve gururu yaşadı. Haberi dış sayfada

Bakan Özer, öğretmenlerden iki haftalık
yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev vermemesi
konusunda ricaları olduğunu hatırlatarak,
“Öğretmenlerimiz ödev vermediler ama
ben öğrencilerimize bir ödev veriyorum.
O da 18 milyon öğrencimizin 2 haftalık
yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumaları.

ÇIFTÇININ
MALIYETLERINI
DÜŞÜRECEK

Başkent'te sosyal
yardım anlayışını kökten
değiştiren Ankara Büyükşehir
Belediyesi, şimdi de
çiftçiler için “Başkent
Kart” uygulamasını hayata
geçiriyor. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur

Yavaş’ın başkanlık yazısı ile
Büyükşehir Belediye Meclis
gündemine taşıdığı ve oy
birliği ile kabul edilen “mazot
desteği” kararının ardından
çiftçilere “Başkent Kart”
dağıtımına başlandı.
HABERİ İÇ SAYFADA

Çünkü bizim toplum olarak kitap okuma
kültürünü geliştirmemiz lazım. Bunun için
tüm okullarımızda kütüphane yaptırdık.
İki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361
kütüphanesi olmayan okula kütüphane
yaptık. Tüm kütüphanelerdeki kitap sayımızı
28 milyondan 42 milyona çıkardık" dedi.

Öğretmen başkan öğrencilerin

karne sevincini paylaştı
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat
Oğuz, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin karne
heyecanına ortak oldu. Öğrenciler, karnelerini
edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz’un
elinden aldı. Edebiyat öğretmeni olan
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz,
yarıyıl tatili öncesinde Atatürk İlkokulu’nu ziyaret
ederek, öğrencilerin karne heyecanına ortak
oldu. Sınıfları dolaşan Başkan Oğuz, öğrencilerle
yakından ilgilendi.
HABERİ İÇ SAYFADA

www.camlikankara.com
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Doktor Ertan İskender’i bıçaklamıştı..

CEZASI BELLİ OLDU

Ankara Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde görevli Doktor
Ertan İskender’i elinden ve
belinden bıçakla yaralayan
sanık Bayram Nargüner’e 16
yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Ankara’da 27 Mayıs 2021
tarihinde doktor İskender,
hastası Bayram Nargüner
tarafından uğradığı bıçaklı
saldırıda sırtından ve
elinden yaralandı. Olayın
ardından savcılığa sevk
edilen Nargüner, çıkarıldığı
Sulh Ceza Mahkemesince

tutuklandı. Soruşturması
tamamlanan sanık hakkında
‘kişinin yerine getirdiği kamu
görevi nedeniyle kasten
öldürmeye teşebbüs’ ve
‘hakaret’ suçlarından 22 yıla
kadar hapis cezası istemiyle
dava açıldı.
Ankara 31. Ağır Ceza
Mahkemesince görülen
davanın karar duruşmasında
sanık Nargüler, duruşmaya
tutuklu bulunduğu
cezaevinden Ses ve
Görüntülü Bilişim Sistemi

(SEGBİS) ile katılırken, taraf
avukatları hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını
açıklayan savcı, sanığın
iddianame doğrultusunda
cezalandırılmasını istedi.
Sanık hakkında hiçbir
takdir indirimi uygulamayan
mahkeme, Bayram Nargüner
hakkında ‘kişiyi yerine
getirdiği kamu görevi
nedeniyle kasten öldürmeye
teşebbüs’ ve ‘hakaret’
suçlarından 16 yıl 2 ay hapis
cezasına çarptırdı. İHA

SİZİN BAŞARINIZ

BİZİM GÜCÜMÜZ DEMEKTİR
Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu
Başkanı Ahmet Arslan, Çamlık Ankara Bürosu’nu
ziyaret etti. Çamlık Gazetesi Yazıişleri Müdürü
Tarık Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
ziyarette konuşan Arslan, Çamlık Ankara2nın
faaliyete başlamasından memnuniyet
duyduklarını dile getirdi. Çamlık Ankara’ya
başarı dileklerinde bulunan Arslan, “Biz çok
mutlu olduk. Ankara’da Çamlık TV’nin Çamlık
Gazetesi’nin yer alması bizi mutlu etti. Ankara,
siyasi kararların verildiği, Türkiye’nin kalbi. Siz
Yozgat’ın nabzını tutuyorsunuz. Hem siyasetin,
hem ekonominin hem de vatandaşın nabzını
tutuyorsunuz. Yozgat’ta ne varsa ona göre
nabzını tutup ona göre şekillendiriyorsunuz.

Temennimiz Çamlık Gazetesi’nin ve Çamlık
TV’nin Yozgat’taki başarısını biz Ankara’da da
görmek istiyoruz. Ankara’da başarılı olursanız
dünyadaki bütün Yozgatlıları memnun edersiniz.
Biz sizinle iftihar ediyoruz. Sizin başarılı
olursanız ben Bursa’daki 100 bin Yozgatlının
başkanı olarak sizinle iftihar ederiz. Sizin
başarılı olmanız bizim gücümüz demektir.
Ne diyorlar uzayan kol bizden olsun. Yozgat
biliyorsunuz göl veren bir il. Aşı olsa, işi olsa
Yozgat’tan çıkıp da başka illere gitmezler.
Burada büro açmanız tekrar söylüyorum bizi
mutlu ediyor. Biz diyoruz ki ‘nasıl olsa Çamlık
TV var’ diyoruz. Merkezde olmanız da ayrıca
önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

DIREKSIYON BAŞINDA KALP KRIZI GEÇIRDI
Ankara'da seyir halindeyken kalp
krizi geçiren sürücünün kullandığı
otomobil, kontrolden çıkarak başka bir
araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında
Ankara Çevre Yolu'nda meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BA
4578 plakalı araç sürücüsü Havalimanı
istikametine giderken direksiyon
başında kalp krizi geçirince
kontrolden çıkan araç, 06 AL 4897
plakalı araç ile çarpıştı. İki araçta
otoyolda savrulurken, kazayı gören
sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye
çok sayıda polis ve ambulans
sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından iki araç
şoförü hastaneye kaldırıldı. Karayolları
Genel Müdürlüğü ekiplerinin temizlik
çalışmasının ardından yol trafiğe
açıldı. İHA

ÇIFTÇININ MALIYETLERINI DÜŞÜRECEK
Başkent'te sosyal yardım anlayışını kökten
değiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi,
şimdi de çiftçiler için “Başkent Kart”
uygulamasını hayata geçiriyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın başkanlık yazısı ile
Büyükşehir Belediye Meclis gündemine
taşıdığı ve oy birliği ile kabul edilen “mazot
desteği” kararının ardından çiftçilere
“Başkent Kart” dağıtımına başlandı. Kırsal
Hizmetler Daire Başkanlığı, mazot desteği
öncesi 25 ilçede “Başkent Kart” dağıtımına
yönelik takvimi belirledi. İlk etapta şubat ayı
sonuna kadar çiftçilere dağıtılacak yaklaşık
60 bin Başkent Kart ile tarımsal desteklerini
sürdürmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi,
girdi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı
olmayı, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını
sağlamayı ve üretimin artırılmasına katkıda
bulunmayı amaçlıyor.
Tohumdan hayvancılığa, sıvı gübreden
fide desteğine kadar birçok alanda Başkentli

yerli üreticilere destek veren Ankara
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler
Daire Başkanlığı'nın başlattığı Başkent Kart
dağıtımına yoğun ilgi gösteren Beypazarı,
Güdül, Sincan, Akyurt ve Polatlılı çiftçiler,
mazot desteği ile ilgili memnuniyetlerini
belirtti.

MEVLİD'E DAVET
Yozgatlı Dernekler
Federasyonu
Genel Başkan
Yardımcısı
Merhum
Ali Bozdağ
için Mevlid
okutulacak.
YER: YOZGATLI DERNEKLER
FEDERASYONU LOKALİ
TARİH: 23.01.2022 / 13:00
ADRES: Şafaktepe Mah.
Şafaktepe Park içi 125. Cad.
No: 5/1 Mamak/ANKARA

BAŞSAĞLIĞI VE TAZİYE!
Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkan
Yardımcısı, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi,
Mamak Belediyesi Müdürlerinden
Değerli Kardeşim, Gönül insanı

Ali BOZDAĞ'IN

Vefatı bizi tarifi olmayan
bir derin üzüntüye boğdu!
Kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Mekanı Cennet ruhu şâd olsun, Ailesine ve
çocuklarına Sabr-ı Cemil ve taziye diliyorum.
Nur için de yatsın.

ALI RIZA ALTAN

YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU GENEL SEKRETERI
DÜNYA YOZGATLILAR KONFEDERASYONU GENEL SEKRETERI
YOZGAT SORGUN TEMREZLI KÖYÜ DERNEK BAŞKANI
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tartışmalara son noktayı koydu..

TATiL UZATILMAYACAK!
Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, korona virüs
sürecinde bilimsel veriler
ışığında bir elektronik takip
sistemi oluşturduklarını
hatırlatarak, “Verilere bakarak
konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an
için yarıyıl tatilini uzatmamızı
gerektirecek herhangi bir
durum söz konusu değildir ”
dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Ankara’nın Altındağ
ilçesinde bulunan Kavaklı
İlkokulu’nda karne dağıtım
törenine katıldı. Bakan Özer,
Ankara Valisi Vasip Şahin ile
beraber öğrencilere 1. dönem
karnelerini dağıtarak, 7 Şubat’ta
sona erecek 2 haftalık tatilin
ardından buluşacaklarını
söyledi. Öğrencilere karnelerini
verirken hayallerindeki
meslekleri soran Bakan Özer,
öğrencilere yarıyıl tatilinde
aileleri ile vakit geçirmelerini ve
kitap okumalarını tavsiye etti.
Bakan Özer, karne
dağıtımının ardından basın
mensuplarına açıklamalarda
bulundu. Yüz yüze eğitime 81
ilde haftada 5 gün boyunca
devam etmekten dolayı büyük
mutluluk duyduklarını belirten
Bakan Özer, “Bu süreçte
öğrencilerimizi kutluyoruz.
Öğrencilerimizin maske, mesafe
ve hijyene riayet etmeleri, bu
850 bin dersliğimizden kapanan
sınıfların 5 ay boyunca yüzde 1’in
altında gerçekleşmesinde çok
büyük katkısı oldu. Onun için biz
bugün her ne kadar karneleri
dağıtmış olsak da, karnelerde
zayıf notları olan öğrencilerimiz
olsa da biz bu dönem tüm
öğrencilerimizi başarılı
buluyoruz. Tüm öğrencilerimizi
bu başarılarından dolayı
tebrik ediyoruz. Tabii bu
sürecin en büyük kahramanları
öğrencilerimiz oldu” dedi.
Bakan Özer, öğretmenlerin
kararlı bir şekilde yüz yüze
eğitime devam edebilmek
için büyük fedakarlık ortaya
koyduklarına vurgu yaparak,
“Hakikaten her gün maskelerle
ders anlatabilmek kolay bir
şey değil. Aşılanma oranları,
Türkiye’deki toplumun aşılanma

oranının çok üzerinde olduğu
gibi Avrupa’da dünyada haftada
5 gün yüz yüze devam eden
ülkelerin öğretmenlerinin
aşılanma oranlarının da çok
üzerinde oldular. Onun için
ben öğretmelerimizi hem
bu süreçte maskelerle ders
anlatma fedakarlığından dolayı
hem de okullarda kuralların
uygulanmasında gösterdikleri
titizlikten dolayı hem de
aşılanma oranıyla toplumda
salgınla mücadelede örnek
davranış sergileyerek örnek
oldukları için hem şahsım hem
de Milli Eğitim Bakanlığı adına
şükranlarımı sunuyorum. Bu
süreçte Sağlık Bakanlığı ve
Sağlık Bilim Kurulu eş güdümlü
bir şekilde sürecin ilerlemesinde
çok büyük katkı verdiler. Ben
Sağlık Bakanımıza ve Bilim
Kurulumuza da teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
“KITAP OKUYUN”
Bakan Özer, öğretmenlerden
iki haftalık yarıyıl tatilinde
öğrencilere ödev vermemesi
konusunda ricaları olduğunu
hatırlatarak, “Öğretmenlerimiz

ödev vermediler ama ben
öğrencilerimize bir ödev
veriyorum. O da 18 milyon
öğrencimizin 2 haftalık yarıyıl
tatilinde en az bir kitap
okumaları. Çünkü bizim toplum
olarak kitap okuma kültürünü
geliştirmemiz lazım. Bunun için
tüm okullarımızda kütüphane
yaptırdık. İki ay gibi kısa bir
sürede 16 bin 361 kütüphanesi
olmayan okula kütüphane
yaptık. Tüm kütüphanelerdeki
kitap sayımızı 28 milyondan 42
milyona çıkardık. İnşallah 2022

yılında bu kitap sayımızı
sadece kitap olarak
değil, dijital içerik
olarak da tüm
kitap sayısını
100 milyonun
üzerine çıkarmayı
hedefliyoruz.
Bu vesileyle bu
anlamlı sürecin
devamı olarak da tüm
öğrencilerimizden bu 2
haftalık yarıyıl tatilinde en az
bir kitap okumalarını istirham
ediyorum. Tüm öğrencilerimize
ve öğretmelerimize iyi tatiller
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yarıyıl tatilinin uzatılacağı
iddialarına ilişkin soru üzerine
Bakan Özer, şunları söyledi:
“Arkadaşlar biz bu süreçte
bilimsel verilerle elektronik
takip sistemi oluşturduk.
Verilere bakarak konuşuyoruz.
Dolayısıyla şu an için yarıyıl
tatilini uzatmamızı gerektirecek
herhangi bir durum söz konusu
değildir. İnşallah hiçbir sıkıntı
olmadan 7 Şubat tarihinde 2.
döneme kaldığımız yerden aynı
kararlılıkla yüz yüze eğitime
devam etmek için okullarımızı
açacağız.”
Haber Merkezi

Akıllı
Santral Yazılım

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

YARIYIL TATILINDE DE
EĞITIME DEVAM EDECEK
Yenimahalle Belediyesi’nin öğrencilere
eğitim desteği sunmak amacıyla ücretsiz olarak
hizmete açtığı Destek Eğitim Merkezleri, 8’inci
sınıf LGS ve 12’inci sınıf YKS öğrencileri için
yarıyıl tatilinde de eğitime devam edecek.
Yenimahalle Belediyesi’nin öğrencilere
eğitim desteği sunmak amacıyla ücretsiz olarak
hizmete açtığı Destek Eğitim Merkezleri, 8’inci
sınıf LGS ve 12’inci sınıf YKS öğrencileri için
yarıyıl tatilinde de eğitime devam edecek.
Öğrenciler Demetevler (Ortaokul), Karşıyaka
(Ortaokul ve Lise), Ragıp Tüzün (Lise), Batıkent
Meydan (Ortaokul) ve Şentepe (Ortaokul) olmak
üzere 6 ayrı noktada 15 gün boyunca günde 5
saat eğitim alacak.
LGS VE YKS hazırlıklıları tam gaz devam
edecek
Destek Eğitim Merkezleri’nin eğitime
devam etmesiyle öğrenciler ara tatilde eksik
kaldıkları konuları tamamlayarak, yoğun
deneme sınavlarıyla LGS VE YKS hazırlıklılarını
sürdürecek.
Aynı zamanda kayıt almaya devam eden
Destek Eğitim Merkezleri, kontenjan dahilinde
kayıt yaptırmak isteyen öğrencileri merkezlere
bekliyor. Kayıt yaptırmak isteyen ilçe sakinleri
ortaokul için 332 12 14, lise için ise 335 94 90
numaralı telefonlara ulaşarak bilgi alabilirler.
“AMACIMIZ SINAVLARDA
BAŞARILI OLMALARI”
Öğrencilerin sınavlarda başarılı olması
ve derslerinden uzak kalmaması için yarıyıl
tatilinde de eğitim vereceklerini söyleyen
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
“Öğretmenlerimiz, pandemi döneminde
çocuklarımız için eğitim vermeye devam etti.
Yarıyıl tatilinde de eğitimlerimiz sürecek.
Amacımız çocuklarımızın sınavlarda başarılı
olması ve derslerinden uzak kalmaması.
Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yeter
ki yavrularımız iyi liselerde ve üniversitelerde
okusunlar. Onlar bizim geleceğimiz. Bu nedenle
eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan
yatırımdır” dedi. HABER MERKEZİ

Öğretmen başkan öğrencilerin

karne sevincini paylaştı
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat
Oğuz, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin karne
heyecanına ortak oldu. Öğrenciler, karnelerini
edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz’un
elinden aldı.
Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yarıyıl tatili
öncesinde Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek,
öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Sınıfları dolaşan Başkan Oğuz, öğrencilerle
yakından ilgilendi. Öğrencilere karnelerini
veren Oğuz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı
da çektirdi.
Başkan Oğuz, öğrencilere yarıyıl tatili
süresince iyi ve kaliteli zaman geçirmeleri
tavsiyesinde bulunarak, kitap okumalarını
istedi. Oğuz, “Sizler ülkemizin yarınları
geleceğisiniz. Geleceğin öğretmenleri,
mühendisleri, doktorları, cumhurbaşkanları,
belediye başkanları olacaksınız. Yarınlara
umutla bakmamızı sağlayacaksınız. Geride
kalan dönemde gösterdiğiniz gayret ve azmi
diğer dönem de göstermenizi istiyorum. Okul
hayatınızda başarılar diliyor, hepinizi tebrik
ediyorum” diye konuştu.
Başkan Oğuz, karnesinde düşük notlar
olan öğrencilerden de gelecek dönem daha
çok çalışarak, bunları düzeltmelerini istedi.
Velilerle de sohbet eden Oğuz, sonuç ne olursa
olsun çocuklarının yanlarında olmaları ve ara
tatilde onlarla daha fazla zaman geçirmeleri
tavsiyesinde bulundu. İHA
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EĞITIM!

Altındağlı kadınlara ilk yardım eğitimi
verildi. Türk Kızılay tarafından verilen
eğitime kadınlar büyük ilgi gösterdi.
Altındağlı kadınlar ilk yardım
konusunda bilinçlendi. Kadınlara boğaza
yabancı bir cisim kaçması sonucu neler
yapılabileceği başta olmak üzere acil
durumlarda yapılması gereken temel ilk
yardım müdahaleleri anlatıldı. Özellikle
bebek ve çocuklarda boğaza yabancı bir
cisim kaçması sonucunda yaşanabilecek
kötü sonuçları önlemek için yapılması
gerekenlerin anlatıldığı seminerde,
katılımcılar "Heimlich Manevrası"
hakkında bilgilendirildi. Basit bir
manevra ile hayat kurtarılabileceğini
öğrenen kadınlar, manevrayı model
üzerinde deneme imkanı da buldu.
Seminerde ayrıca ilk yardım gerektiren
durumlar ve uygulamalar da fotoğraflarla
anlatıldı. Kazaların her insanın başına
gelebileceği, pek çok kazanın herkesin
en güvenli yer olarak gördüğü evlerde
yaşandığı ve bu tip kazaların ölümcül
sonuçlar doğurabildiği gibi konuların
altının çizildiği seminerde, ilk yardım
uygulamalarının bilinmesinin hayati bir
önem taşıdığı vurgulandı. İlk yardım
sırasında sakin olmanın önemini
vurgulayan Türk Kızılay ilk yardım
eğitmeni, “Sakin davranmak gerçekten
çok önemli. Aksi halde hastanın
hayatını daha fazla riske sokabilirsiniz”
uyarısında bulundu.

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.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran, üyelerini KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli işletmelere
(KOBİ) sağladığı “Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek
Programı”na katılarak istihdama destek olmaya davet etti.

Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı’nın (KOSGEB)
faizsiz ve teminatsız geri
ödemeli “Mikro ve Küçük
İşletmelere (MKİ) Hızlı
Destek Programı” ile 1617 Mart tarihlerinde ATO
Congresium’da gerçekleşecek
“6. Dünya Sektörlerarası
İşbirliği Forumu"nun (WCI)
tanıtım toplantısı ATO Meclis
Salonu’nda yapıldı. Toplantının
açılışında konuşan ATO
Başkanı Baran, KOBİ’lerin
Covid-19 pandemi sürecinde
sıkıntılı bir süreçten geçtiğini
belirterek, KOSGEB’in bu
süreçte finansmandan ArGe ve teknolojiye kadar
birçok alanda işletmeleri
desteklediğini söyledi.
İstihdamın yüzde 73’ünü,
ihracatın ise yüzde 36’sını
gerçekleştiren KOBİ’lerin
ülkemizde ekonominin
belkemiğini oluşturduğunu
ifade eden Baran, üyelerini
KOSGEB’in “Mikro ve Küçük
İşletmelere (MKİ) Hızlı
Destek Programı”na katılarak
istihdama destek olmaya davet
etti.
KOSGEB Başkan
Yardımcısı Salih Tuna Şahin
de yaptığı konuşmada,
KOSGEB olarak projelerini
iş dünyasının beklentilerine
göre yürüttüklerini belirtti.
MKİ Hızlı Destek Programı ile
mikro ve küçük işletmelerin
salgın şartlarında faaliyetlerini
sürdürmeleri ve geçmiş
dönem ortalama istihdam
seviyelerini koruyarak yeni
personel istihdamını sağlamayı
amaçladıklarını kaydeden
Şahin, Türkiye’deki genç
işsizliğinin yanı sıra, nitelikli iş
gücü ihtiyacının bulunduğuna

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.

dikkat çekti. Şahin, “KOSGEB
olarak pandemiden etkilenen
sektörlerin yeni mezun ve
genç arkadaşlarımıza istihdam
sağlamasını amaçladık. 75
bin gence istihdam hedefiyle
başlattığımız programa bugün
itibarıyla toplam 34 bin başvuru
aldık” dedi.
Şahin, destek programı
kapsamında bir yıllık sürede
çalışan sayısını koruyup
meslek lisesi, üniversite
mezunu gençlere 12 ay iş
garantisi veren işletmelere
her bir personel için 100 bin
TL’lik geri ödemeli destek
verileceğini,
işletme sahibinin veya işe
alınan personelin kadın olması
halinde personel başına 10 bin
lira artırımlı destek sağlanarak
destek üst limitinin de 110
bin liraya çıkacağını söyledi.
Destek programı hakkında
detaylı bilgi veren Şahin,
ATO üyelerinin sorularını
da yanıtladı. Programa son
başvuru tarihinin 31 Mart
olduğunu hatırlatan Şahin, ATO
üyelerini destek programından
yararlanmaya davet etti.
KOSGEB destek
programının ardından
“6. Dünya Sektörler arası
İşbirliği Forumu”nun tanıtım
toplantısının açılışında da

bir konuşma yapan ATO
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran, forumun Türkiye ve
Afrika arasındaki ticareti
geliştireceğini dile getirdi.
Türkiye’nin 2005 yılından
itibaren Afrika ile ilgili açılım
gerçekleştirdiğini belirten
Baran, 2009 yılı öncesine
kadar sadece 12 Afrika
ülkesinde büyükelçiliği
bulunan Türkiye’nin kıtadaki
büyükelçilik sayısını 43’e
yükselttiğini söyledi.
Türkiye’nin Afrika ile 25
milyar dolarlık ticaret hacmi
olduğunu ifade eden Baran,
“Hedefimiz ticaret hacmini 75
milyar dolara taşımak. Afrika
çok kıymetli zenginlikleri
barındıran bir ülke. Karşılıklı
ticaret hacmimizi artırmakla
ilgili ülkeler arasında
bağların kurulacağı forumun
sonuçlarının hayırlı olmasını
diliyorum” diye konuştu.
Toplantıya ATO Meclis
Başkanı Mustafa Deryal, ATO
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Fatih Çetinkaya, KOSGEB
Ankara OSTİM Müdürü
Hasan Şenel, KOSGEB Proje
Koordinasyon Müdürü Kürşat
Emre Dunay ile çok sayıda
ATO Meclis ve Komite Üyesi
de katıldı.
Haber Merkezi

BAŞKENT'IN GURURU OLDULAR

Özel Arı Okulları, Genç Kız
Basketbol Takımının Ankara
şampiyonluğunun ardından
Yıldız Kız Basketbol Takımı ile
de zirve gururu yaşadı.
Okullar arası spor
müsabakaları finalinde TED
Kolejini yenen Arının Yıldız
Kızları, Ankara şampiyonu
oldu.
Bölgesel ve ulusal
müsabakalarda uzun yıllardır
başarıdan başarıya koşan
Arılı yıldızlar, bu yıl Ankara
Gençlik Spor İl Müdürlüğü
tarafından 17 Ocak 2022
tarihinde gerçekleştirilen
"Okullar Arası Yıldız Kız
Basketbol Müsabakaları
Finali”nde TED Ankara
Koleji ile karşılaştı. Grup
maçlarındaki başarısını
finale taşıyan siyah-sarılılar,
rakibini 66-40 skoruyla
yenerek Ankara şampiyonluğu
kupalarına bir yenisini daha

YOZGAT'TAN AVRUPA'YA

ekledi. Arının Yıldız Erkek
Basketbol Takımı ise "Okullar
Arası Genç Erkek Basketbol
Müsabakaları Finali”nden
4.lükle ayrıldı.
ULUSAL YARIŞTA
YERLERINI ALDILAR
Final müsabakalarının
ardından Özel Arı Okulları

Yıldız Kız Basketbol Takımı
Türkiye yarı finallerine, Özel
Arı Okulları Yıldız Erkek
Basketbol Takımı ise Türkiye
grup elemelerine katılmaya
hak kazandı.
Maçın ardından konuşan
Özel Arı Okulları Spor
Koordinatörü Tuncay

Elkoca, “Genç kızlarımızın
ardından yıldız kızlarımızla
da bir şampiyonluk kupası
daha almanın mutluğunu ve
gururunu yaşıyoruz.
Arı’da başarı geleneğini
sürdüren sporcularımızı
yürekten kutluyorum.
Bölgesel başarılarımızı ulusal
düzeye taşımak için daha çok
çalışacağız” dedi. Elkoca
ayrıca, “Okul sporlarına
verdikleri katkılar ve
sundukları geniş olanaklardan
dolayı başta Kurucumuz Sıtkı
Alp olmak üzere Genel Müdür
Yardımcılarımız Dr. Seva
Demiröz ve Seda Tarman’a;
özverili çalışmalarıyla
öğrencilerimizin sportif
gelişimlerini destekleyen
Çankaya Üniversitesi Spor
Kulübünün yönetici ve
antrenörlerine teşekkür
ediyorum” ifadelerini
kullandı.

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.”

