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BÜYÜKŞEHiR'DEN

RTÜK Türkçe Ödülleri

sahiplerini buluyor

ÖĞRENCiLERE DESTEK

Türkçeyi en güzel ve doğru kullanan
medya çalışanlarına verilen RTÜK Türkçe
Ödülleri 27 Ocak’ta Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan verilecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen
“Yunus Emre ve Türk Dili Yılı” kapsamında
RTÜK tarafından hayata geçirilen “Türkçe
Ödülleri”, görsel ve işitsel medya
çalışanlarına verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik
durumu uygun olmayan 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis
ücretinin karşılandığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini
sağlamak amacıyla internetten ulaşıma kadar Başkentte ‘öğrenci
dostu’ uygulamalara öncelik veriyor.
Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitim desteğini
çeşitlendirerek sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de okul
servis ücretlerini karşılıyor. HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ İÇ SAYFADA

BAŞKAN GÜNDÜZ’ÜN
AĞABEYI VEFAT ETTI
Ankara Sebze ve Meyve
Komisyoncuları (ASEMKOM)
Yönetim Kurulu Başkanı
Ceyhan Gündüz’ün ağabeyi
Seyhan Gündüz geçirdiği kalp
krizi sonucu vefat etti.
Gündüz’ün cenazesine
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı
sıra çok sayıda seveni katıldı.

Merhum Gündüz’ün
cenazesi Fevzi Çakmak
Camii'nde kılınan cenaze
namazının ardından Karşıyaka
Mezarlığı’nda defnedildi.
Çamlık Medya olarak
merhuma Allah’tan rahmet
ailesi ve yakınlarına baş
sağlığı dileriz.
HABER MERKEZİ

TOKi 3 iLDE
49 ARSA SATACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) İstanbul, Kocaeli ve
Şanlıurfa’daki 49 arsayı açık
artırmayla satışa sundu.
Konut, ticaret, sanayi tesisi

alanı, bakım akaryakıt servis
istasyon alanı, konaklama
tesisi alanı, , park, dini tesis,
otopark, dinlenme alanı
niteliğindeki arsalara, yüzde
15, 25 peşinat 60 ay vadeyle
sahip olunabilecek.

HABERİ İÇ SAYFADA

PURSAKLAR BELEDIYESI'NDEN
YENI IŞ KAPILARI

81 iLDE 250
KÜTÜPHANE
Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arası imkan farklılıklarını
azaltmak için 2021 yılı Ekim ayı sonunda başlattığı ve 31
Aralık 2021 tarihinde tamamlanan, “Kütüphanesiz Okul
Kalmayacak” projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane
yaptı. Mevcut kütüphaneler zenginleştirildi.
Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı, 28 milyondan 42
milyona yükseltildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda geri dönüşüm kültürünü
yaygınlaştırmak için “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” ve
“Sıfır Atık” projelerini birleştirerek 2022 yılı Ocak ayında
81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı
almıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje 25 günde
tamamlandı. Böylece, 81 ildeki okullara geri dönüşüm
yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırıldı.
Proje, Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinde sıfır
atıkla yeni bir kütüphane oluşturulması ile başlatılmış ve 81
ilde sıfır atıkla en az bir kütüphane yapılması hedeflenmişti.
Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler
atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından
işlenerek çalışmalara başlandı.
Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar,
demirler, kâğıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler,
bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo
makaraları, ipler, tekstil malzemeleri sıfır atık projesi
kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından
dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar

Kar Altındağ’a
Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İstihdam
Şefliği aracılığıyla vatandaşların iş bulmaları
için esnaflarla iletişime geçerek ilçe
sakinlerinin istihdam edilmesi için yoğun
mesai harcamaya devam ediyor.
HABERİ İÇ SAYFADA

çok yakıştı
Dört mevsim ayrı güzellikler sunan
Altındağ, kar yağışının ardından
kartpostal gibi oldu.
HABERİ DIŞ SAYFADA

ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun
hâle getirildi.
33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en
fazla kütüphaneye sahip olan il İstanbul olarak açıklandı.
Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri
alanlardan birinin okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak
olduğunu hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları
kaydetti:
“Okullar arası imkân farklarını azaltmak için Sayın Emine
Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz
‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini iki ayda
tamamladık. Bu kapsamda kütüphanesi olmayan 16
bin 361 okula yeni kütüphane yaptık. 2021 yılı sonunda
kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını
da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca,
okullarımızda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin
himayelerinde devam eden sıfır atık projesini de bu proje
ile birleştirerek Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla
oluşturulan 250 kütüphane yapmayı hedeflemiştik. 25
gün gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Tüm illerimizde
geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane
bulunuyor. 33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla
oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip olan kentimiz
İstanbul oldu. Geri dönüşüm yoluyla yapılan 14 kütüphane
ile İzmir ikinci, 13 kütüphane ile Antalya ve Muğla üçüncü
sırada yer aldılar. Projeye katkı sunan tüm çalışma
arkadaşlarımı, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve
öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum.”

240 KADIN
iŞ SAHiBi OLDU
HABERİ İÇ SAYFADA

Altındağ
Belediyesinin
yürüttüğü
projeyle
Altındağlı
240 kadın
istihdama
kazandırıldı.
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iŞ SAHiBi OLDU

Ankara Altındağ Belediyesinin yürüttüğü epoksi sanatı
projesiyle Altındağlı 240 kadın istihdama kazandırıldı.
Altındağ Belediyesinin birçok kurum ile iş birliği
içerisinde gerçekleştirdiği sosyal gelişmeyi destekleme
programı “Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla
İstihdama Kazandırılıyor” projesinin kapanış programı
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin içerisindeki konferans
salonunda gerçekleştirildi.
Program, İstiklal Marşı’nın okunması ve projeye katılan
kadınların duygu ve düşüncelerinin yansıtıldığı videonun
izlenilmesiyle devam etti.
2020’de başlayan projeyle Altındağ’da yaşayan birçok
kadın epoksi sanatını öğrendi, ailesine ve kendilerine maddi
destek sağladı. Altındağ Belediyesi ise kadınların ürettiği
ürünleri Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi
Müzesi'nde satışa sundu.
Proje kapsamında ahşap tasarım atölyesi de kuruldu,
epoksi eğitimiyle beraber eş zamanlı bir eğitim sürecine
girildi. Bazı öğrenciler de kendisini daha fazla geliştirip
kursun öğretmeni oldu.
Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise düzenlenen
programda proje hakkında detayları paylaştı.
Altındağ’ın yatırım anlamında büyük adımlar attığını,

yapılan projeninse büyük önem ifade ettiğini belirten Başkan
Balcı, “Son iki yılda çok şükür Altındağ, Ankara’nın bütün
ilçeleri içerisinde en çok yatırım yapan belediye oldu.
Bundan da iftihar ediyoruz. Çünkü nüfus olarak Altındağ
Ankara’nın 7'nci büyük ilçesi ama yatırıma ayırdığı pay
itibariyle, bizden çok daha büyük bütçesi olan belediyeler
var ama onlardan tutar olarak daha fazla yatırıma bütçe
ayırdık. Bugün yürütmüş olduğumuz proje çok büyük
önem ifade ediyor. Kadınlarımızın istihdama katılması,
onların kendi ayaklarının üstünde durması açısından epoksi
atölyelerinin kurulmasıyla kadınlarımız birçok başlıkta eğitim
aldılar. Sadece işin teknik kısmını değil pazarlamasının
yapılması, tasarımı, sosyal medyanın kullanılması gibi
birçok alanda eğitim aldılar. Bu da onların bundan sonraki
hayatlarında birçok şeyi yapabilmelerine katkı sağlayacak
bir boyut olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki kapanış programına Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı
da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Yiğitbaşı, kadınların
önünü açmaya ve onlara farklı alternatifler sunmaya devam
edeceklerini vurguladı.
Program sonunda proje eğitmenlerine Başkan Balcı
tarafından plaket takdim edildi. İHA

PURSAKLAR'DA YENi

IŞ KAPILARI

BÜYÜKŞEHiR'DEN
ÖĞRENCiLERE DESTEK
Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, ekonomik durumu
uygun olmayan 2 bin 166
öğrencinin aralık ayı servis
ücretinin karşılandığını
duyurdu.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, eğitimde fırsat
eşitliğini sağlamak amacıyla
internetten ulaşıma kadar
Başkentte ‘öğrenci dostu’
uygulamalara öncelik veriyor.
Sosyal belediyecilik
anlayışı doğrultusunda eğitim
desteğini çeşitlendirerek
sürdüren Büyükşehir
Belediyesi şimdi de okul
servis ücretlerini karşılıyor.
İlkokula giden 2 bin 166
çocuğun okul servis ücreti
yatırılacak
Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, sosyal
medya hesapları üzerinden
yaptığı paylaşımda, “21.
yüzyılda bilgiye erişemeyen
hiçbir evladımız kalmasın

istiyoruz. Ailesinin ekonomik
durumu uygun olmayan 2166
çocuğumuzun aralık ayı
servis ücretini karşıladık. Bu
ülkenin geleceği sizlersiniz,
daima elinizden tutacağım”
ifadelerini kullandı.
İki yıl önce pilot bölge
olarak Keçiören, Mamak
ve Yenimahalle ilçelerinde
öğrenim gören sosyal yardım
alan ailelerin çocuklarının
okul servis ücretini karşılayan
Büyükşehir Belediyesi, bu
yıl ise Ankara genelinde bin
954 ailenin ilkokula giden 2
bin 166 çocuğu için aralık
ayına ait toplam 615 bin 952
TL tutarındaki servis ücretini
banka hesap numaralarına
yatırdı.
Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı, okullar tatil olana
kadar her ay düzenli olarak
sosyal yardım alan ailelerin
çocuklarının servis ücretini
karşılayacak.
İHA

Ankara Pursaklar Belediyesi, İstihdam
Şefliği aracılığıyla iş arayan vatandaşlara
yeni iş imkânları sunmayı devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İstihdam
Şefliği aracılığıyla vatandaşların iş bulmaları
için esnaflarla iletişime geçerek ilçe
sakinlerinin istihdam edilmesi için yoğun
mesai harcamaya devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği,
Belediye Meclis Toplantı Salonunda iş
arayan vatandaşlar ile personel arayan
işvereni buluşturacak iş görüşmesi
gerçekleştirdi.
İlçede İstihdam konusuna büyük bir
ehemmiyet verdiklerini belirten Belediye
Başkanı Ertuğrul Çetin, "İstihdam
konusuna büyük ehemmiyet veriyoruz.
İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla, iş arayan
vatandaşlarımız ve işverenler arasında bir
köprü oluyoruz. Sürekli işletmelerle iletişim
halindeyiz" dedi.
İHA

BASSAGLIGI

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları
(ASEMKOM) Yönetim Kurulu Başkanı
Ceyhan Gündüz’ün kıymetli ağabeyi

Seyhan GÜNDÜZ'ün

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Ailesine, Yakınlarına ve Sevenlerine
Başsağlığı diliyorum.

Zafer ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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ÖDÜLLER 27 OCAK’TA

SAHIPLERINI BULUYOR
Türkçeyi en güzel ve doğru
kullanan medya çalışanlarına verilen
RTÜK Türkçe Ödülleri 27 Ocak’ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
verilecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan
edilen “Yunus Emre ve Türk Dili Yılı”
kapsamında RTÜK tarafından hayata
geçirilen “Türkçe Ödülleri”, görsel ve
işitsel medya çalışanlarına verilecek.
Ödülleri sahiplerine Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan verecek.
Ödülleri profesyonel seçici kurul
belirledi
Titiz bir çalışmanın sonucunda
belirlenen hak sahipleri, iletişim
akademisyenlerinin, RTÜK ve TDK
yetkililerinin ve basının duayen
isimlerinin yer aldığı seçici kurul
tarafından seçildi. Kurulun başkanlığını
ise edebiyatçı yazar İskender Pala yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa’daki 49 arsayı açık
artırmayla satışa sundu.
Konut, ticaret, sanayi tesisi alanı, bakım
akaryakıt servis istasyon alanı, konaklama tesisi
alanı, , park, dini tesis, otopark, dinlenme alanı
niteliğindeki arsalara, yüzde 15, 25 peşinat 60 ay
vadeyle sahip olunabilecek.
TOKİ İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa’daki 49
arsayı açık artırmayla satışa sundu.
Muhammen bedeli 2 milyar 875 milyon
512 bin 298 lira olan yaklaşık 575 bin 138
metrekare büyüklüğündeki; İstanbul, Kocaeli
ve Şanlıurfa’da bulunan 49 arsa açık artırmayla
satılacak.
Açık artırma, 08 Şubat 2022 Salı günü saat
10.30’da TOKİ İstanbul Hizmet Binasında
gerçekleştirilecek.
YÜZDE 15 VE 25 PEŞINAT
60 AY VADE
Alıcılar, arsalara yüzde 15, 25 peşinat ve
60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar
KDV’den muaf şekilde satılacak.
Şanlıurfa’da dört arsa satışa sunuldu,
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde konut ve
ticaret alanı niteliğindeki arsalara alıcılar 25
peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.
Şanlıurfa’daki arsaların bedelleri ise 6 milyon
548 bin 400 TL’den başlıyor.
İSTANBUL’DA 30 ARSA
SATIŞA SUNULUYOR
İstanbul’un Başakşehir, Bahçelievler ve
Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsa satışa
sunuluyor.
Bahçelievler’de ticaret artı konut,
Başakşehir’de konut alanı niteliğinde 3 arsa
satılacak.
Alıcılar bu arsalara 25 peşinat ve 60 ay vade
ile sahip olabilecek.
KOCAELİ'NDE 15 ARSA
Kocaeli’nde ise konaklama tesis alanı, konut
alanı, park, dini tesis, otopark, dinlenme alanı
niteliğinde 15 arsa satışa sunuldu. IHA

Tören Külliye’de
“Yunus Emre Yılı, Görsel ve İşitsel
Medyada Doğru Türkçe Kullanımı
Ödül Töreni” 27 Ocak 2022 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde
gerçekleştirilecek törene siyasetçiler,
devlet yöneticileri ile medya
profesyonelleri katılacak.
23 farklı kategorideki ödüller; haber,
belgesel, eğlence, eğitim, ekonomi,
kültür-sanat, animasyon ve radyo
dallarında verilecek.
Belirlenen kategoriler arasında
“Yaşam Boyu Saygı Ödülü” adında
bir de özel ödül olacak. “Yunus
Emre Yılı, Görsel ve İşitsel Medyada
Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri”ni
almaya hak kazananlar, plaketlerini
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alacak.

TOKi 3 iLDE
49 ARSA SATACAK

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım
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YABAN HAYATI

FOTO-KAPANLARA YANSIDI
Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya
yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
tarafından Türkiye’nin çeşitli yerlerine
yerleştirilen foto-kapanlar, yaban hayatını
görüntüledi. Foto-kapanlara yansıyan kısa
kesitler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler
önüne seriyor. İHA

DÖRT MEVSiM DESTEK
Ülke genelinde sokak hayvanları için yaptığı
çalışmalarla adını duyuran Ankara Mamak
Belediyesi, kar yağışı ile birlikte yiyecek
bulmakta zorlanan sokaktaki can dostlarımıza,
belirlenen bölgelerde yiyecek desteği vermeye
devam ediyor.
Başta sokak hayvanları olmak üzere hayvan
dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz
kalmamaları için tüm hemşehrilerileri duyarlı
olmaya davet ettiklerini ifade eden Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse, “Onlara eziyet
etmeden, onları aç bırakmadan onların
haklarını da gözeterek yaşamak zorundayız. Bu
nedenle her mevsim özellikle de kışın yiyecek
ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizle birlikte
çalışıyoruz. Her mevsim can dostlarımızın
yanındayız” dedi.
“HEP BIRLIKTE
HASSASIYET GÖSTERELIM”
Mamak Belediyesi olarak sokaktaki
dostlarımızın soğukla mücadele edebilmesi
için belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca
beslenme çalışmalarına devam edeceklerini
kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, “Kış mevsimi nedeniyle soğuk hava ve
kar yağışları sokaklarda kalan hayvanlarımız
için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında
yaşamları zorlaşan bu sevimli dostlarımız için
alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak
mümkündür. Sokakta serbest dolaşan kediler,
köpekler, kuşlar, soğukta yiyecek bulmakta
zorlanıyorlar. Hep birlikte hassasiyet gösterelim,
kışı geçirmelerine destek olalım" dedi.

KAHRAMANKAZAN'DAN

SICAK İKRAM

Kahramankazan Belediyesi, Ankaraİstanbul TEM Otoyolu ve devlet karayolunun
bazı bölümlerinin yoğun kar yağışı nedeniyle
ulaşıma kapandığı sırada, Akıncı gişelerinden
İstanbul yönüne araç geçişine izin verilmemesi
nedeniyle yolda kalan sürücülere sıcak çorba ve
çay ikramında bulundu.
Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Ankaraİstanbul TEM Otoyolu’nun Akıncı gişeleri
girişinde güvenlik nedeniyle İstanbul yönüne
araç geçişine izin verilmediği sırada burada
bekleyen sürücülere anlamlı bir ikramda
bulundu.
Belediye ekipleri, burada yolun açılmasını
bekledikleri sırada sürücülere sıcak çorba ve
çay ikramı yaptı.
Belediye yemekhanesinde hazırlanan
çorbalar sıcak şekilde gişeler önünde
araçlarında bekleyen sürücülere ikram edildi.
Sürücüler dondurucu soğukta yapılan bu
sıcacık ikram için belediye ekiplerine teşekkür
etti.IHA
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MODERN PENTATLON'DA
KAZANANLAR BELLi OLDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği
ile Türkiye’de ilk kez kapalı alanda
gerçekleştirilen ‘Ulusal Sıralama-1 ve Milli
Takım Seçme Yarışları’na ev sahipliği yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği
ile ‘Ulusal Sıralama-1 ve Milli Takım Seçme
Yarışları’na ev sahipliği yaptı.
Türkiye’de ilk kez kapalı alanda
gerçekleşen yarışta; Milli Takım’a girmek
için 3 kategori ve 4 branşta sporcular
kıyasıya mücadele etti. 22-23 Ocak 2022
tarihlerinde Eryaman TOHM ve Sincan
Aile Yaşam Merkezi’nde yapılan yarışlarda
EGO Spor Kulübü sporcularından Eren
Kıvanç Taşyaran da ikinci oldu.
Yarışlara ilişkin bilgi veren Büyükşehir
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Dairesi Başkanı Mustafa Artunç, Başkentte
sporu ve sporcuyu teşvik etmeyi
amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak
bu yarışlara ev sahipliği yapmış olmaktan
gurur duyuyoruz. Başkanımız Mansur
Yavaş’ın Türk sporuna ve sporculara
verdiği destek tüm hızıyla devam ediyor.
Spor için diğer federasyonlarla da iş
birliğimiz devam edecek.”
Yarışmada Açıkyaş Kadınlar ve Genç
Kadınlar kategorilerinin şampiyonu 1024
puanla Yaren Nur Polat olurken ikinciliği
de 1008 puanla Selen Gülel kazandı. 1001
puanla Açıkyaş kategorisinde üçüncü olan
İpek Akşin, Büyük Kadınlar kategorisinin
ise şampiyonu oldu. Büyük Kadınlar
kategorisinde Sıdal Aslan 969 puanla ikinci,
Sümeyye Demir de 576 puanla üçüncü
oldu. Genç Kadınların üçüncülüğünü ise
837 puanla Zeynep Altınbaş aldı.
EGO Spor'dan derece
U19 Kadınlar kategorisinde yarışan
Belemir Almira Dede, ulusal sıralama
yarışında 969 puan alarak yarışı ilk sırada
bitirdi.
Yarışta Ebrar Çalışkan 929 puanla ikinci
olurken, Ayşen Bensu Gül 913 puanla

üçüncü oldu. U19 Erkekler kategorisinin
kazananı ise 1094 puan alan Furkan Murat
oldu. Aynı kategoride Kıvanç Taşyaran
1087 puanla ikinciliği, 1085 puanla Yağız Ak
da üçüncülüğü kazandı.
Ulusal Sıralama-1 ve Milli Takım
Seçme Yarışları’nda Açıkyaş Erkekler
kategorisinde Buğra Ünal yarışı 1151
puanla birinci sırada bitirirken, büyük
erkekler kategorisinin de kazananı oldu.
Açıkyaş Erkekler kategorisinde 1130
puanla ikinci olan Yunus Çalışkan aynı
zamanda Genç Erkekler kategorisinde
birinci oldu. Açıkyaş Erkekler
kategorisinde de 1088 puanla üçüncü
olan Erhan Ispanakçı, Genç Erkekler
kategorisinde de ikinci olarak dereceye
girdi.
Erkekler kategorisinde dereceye
giren Doruk Altınbaş ise 1055 puanla
genç erkeklerde yarışı üçüncü
sırada tamamlarken; büyük erkekler
kategorisinde 458 puan alan Mete Demiryol
ikinci, Abdullah Ahmet Dizioğlu ise 251
puanla üçüncü oldu.
U19 Erkekler kategorisinin kazananı
ise 1094 puan toplayan Furkan Murat oldu.
Kıvanç Taşyaran da aynı kategoride 1087
puanla ikinci, Yağız Ak da 1085 puanla
üçüncülüğü kazandı.
Dereceye giren sporculara madalya
Dereceye giren sporcuların
madalyaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı
Mustafa Artunç, ABB Spor Şube Müdürü
Burak Özgün ve ABB Gençlik Şube
Müdürü Erdal Demir, TMPF Başkan Vekili
Ercan Taciroğlu, TMPF Teknik Kurul
Başkanı Kutluğhan Özkan, TMPF Teknik
Kurul Üyesi Tolga Tillioğlu ve TMPF Dış
İlişkiler Kurulu Başkanı Emir Kıvanç Başar
tarafından verildi.
Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği
yarışlarda Milli takıma aday olmak için
yarışarak dereceye giren sporcular ise
Büyükşehir Belediyesine verdiği destekten
dolayı teşekkür etti. İHA

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
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.

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

KAR ALTINDAĞ’A ÇOK
YAKIŞTI
Dört mevsim ayrı
güzellikler sunan
Altındağ, kar yağışının
ardından kartpostal gibi
oldu.
Ankara'da etkili olan
kar yağışının ardından
Altındağ'ın da beyazlara
büründüğünü söyleyen
Altındağ Belediye Başkanı
Doç. Dr. Asım Balcı,
"Altındağımız gerçekten
de dört mevsim ayrı
güzel. Kar yağınca
tarihi ve turistik noktalar
kartpostal gibi oldu adeta.
Özellikle Başkent
Millet Bahçesi çok
keyifli anlara sahne oldu.
Altındağ'ın her köşesi
fotoğraf çekmek isteyen
vatandaşlarımıza tablo
gibi manzara sundu” dedi.
MILLET BAHÇESI
KAYAK PISTI OLDU
Açıldığı ilk günden

beri Ankaralılara dolu
dolu keyif yaşatan
Başkent Millet Bahçesi,
ziyaretçilere kayak keyfi
de yaşattı.
Millet Bahçesi, her biri
birbirinden başarılı kayak
sporcularına ev sahipliği
yaptı. Sporcular hem
antrenman yaptı, hem de
ziyaretçilere seyir keyfi
yüksek bir performans
sergiledi.
TABLO GIBI
MANZARALAR
Yazın yemyeşile, kışın
beyazlara, bahar aylarında
ise yeşilin, sarının ve
kızılın binbir tonuna
bürünen Altındağ’ın,
karın keyfini çıkarmak
ve güzel manzaralar
eşliğinde yürüyüş yapmak
isteyenlere benzersiz bir
keyif sunduğunu hatırlatan
Başkan Balcı, “Kar keyfi

yaşamak isteyen herkesi,
eğlenmek isteyen
çocuklarımızı dört mevsim
ayrı güzellikte olan
Altındağımıza bekliyoruz”
ifadelerini kullandı. İHA

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.”

