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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Ankara Milletvekili Sadir Durmaz sosyal
medya hesabından İstanbul’da kar
yağışından sonra İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin tedbir almadığını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir
Durmaz “Gerçi, İstanbul’da sel felaketi
yaşanırken Bodrum’a, deprem felaketi
yaşanırken Erzurum’a kayak yapmaya
giden İmamoğlu’nun, birkaç gündür
İstanbul’da olması da bir gelişme olarak
değerlendirilebilir!
Açıkçası İstanbul, İstanbul olalı böyle
keşmekeşlik, böyle rezalet görmemiştir!”
dedi.

Tarım ve Orman
Bakanı Bekir
Pakdemirli yaban
hayvanlarının
unutulmadığını ve
desteklendiğini
göstermek amacıyla
Ankara’da yaban
hayvanları için doğaya
yem bıraktı. Yapılan
yemleme çalışmaları
ile her yıl tonlarca
yem yaban hayatıyla
buluşturuluyor.

ANKARA
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Durmaz, “Meteoroloji Genel
Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM)’un günler öncesinden
uyarmasına rağmen, yoğun kar yağışına
yönelik İBB’nin doğru düzgün tedbir
almadığını maalesef tüm Türkiye
görmüştür.
Yoğun kar yağışının, Trakya yönünden
geleceği meteoroloji tarafından
bildirilmişken, karla mücadele araçlarını
Anadolu yakasında yoğunlaştıran İBB, bu
araçlara zincir takmayarak bırakın yolları
açmayı, milletin canını riske atmış, park
halindeki araçlarına zarar vermiştir” dedi.
Durmaz, “Yoğun kar yağışında,
yolların açılması için büyük öneme sahip
tuzlamayı bile beceremeyen İBB, 3 yılda
“tuzu bile kokutmuş”, İstanbulluları zor
zamanlarda hep yalnız ve yarı yolda
bırakmıştır. İstanbullu, İBB’nin açamadığı
yollarda canının derdine düşmüşken,
kaza yapan kar temizleme aracının
şoförünün alkollü çıkması, İmamoğlu’nun
Sarıyer’de balıkçıda görüntülenmesi
İBB’nin mücadeledeki ciddiyetini
göstermektedir. Gerçi, İstanbul’da sel
felaketi yaşanırken Bodrum’a, deprem
felaketi yaşanırken Erzurum’a kayak
yapmaya giden İmamoğlu’nun, birkaç
gündür İstanbul’da olması da bir gelişme
olarak değerlendirilebilir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarını sürdürüyor

BIR MESLEKTE DAHA
ZORUNLU HALE GELDI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı
mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesinin
zorunlu hale geldiğini belirtti. TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, Resmi Gazete’de
yayınlanarak uygulanmaya başlayan kuaför
ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik
belgesinin zorunlu hale gelmesine ilişkin bir
açıklama yaptı. HABERİ İÇ SAYFADA

KARIN KEYFINI

ÇIKARDILAR

Ankara'da kar yağışı sonrası masalsı bir
ortam arayanların tercihi olan Altınköy’de
yaşayan hayvanlar karın keyfini çıkardı.
Günlerdir yoğun kar yağışı Ankara’da
bazı aksaklıklara neden olsa da Altındağ
ilçesinde bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi
masalsı görüntülere sahne oldu. Altınköy Açık
Hava Müzesi’nde yaşayan at, geyik, ceylan,
eşek, ördek, kaz, inek, dana, keçi, koyunlar
karın tadını çıkardı. Müzeyi ziyarete gelen
misafirlerse Altınköy’ün kar altındayken daha
güzel olduğunu belirtti.
HABERİ DIŞ SAYFADA

DAR GELiRLiNiN ETi

MANSUR BAŞKAN'DAN
Kent yönetiminde ‘insan odaklı’ ve ‘toplum sağlığı’nı önceleyen sosyal belediyecilik
anlayışını benimsediklerini dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
sosyal yardımlar konusunda da destek türlerini çeşitlendirerek sürdürereceklerini söyledi.
HER AY 1 KG ET DESTEĞİ
“Kimse yatağa aç girmeyecek” sözünü
tutarak çocukların sağlıklı beslenebilmesi
amacıyla yeni bir destek başlatıldığını sosyal
medya hesapları üzerinden duyuran ABB
Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Kart sahibi
sosyal yardım alan 240 bin 792 aileye her ay
birer kilo et desteği verileceğini açıkladı.
Sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kart ile
gıdadan doğal gaza kadar birçok ihtiyacı
karşılanırken, bir ilke daha imza atan ABB
Başkanı Mansur Yavaş şimdi de bu ailelere
çocuklarının sağlıklı beslenebilmesi için aylık
‘et desteği’ başlattıklarını açıkladı.

240 BİN KİŞİ YARALANACAK
Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden
yaptığı duyuru ile sosyal yardım alan 240 bin 792
aileye aylık birer kilo et desteği verileceğini şu
sözlerle paylaştı: “Hiç kimse yatağa aç girmesin,
tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı
beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240
bin 792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et
ve et ürünleri satın alabilecekleri 24 milyon 79
bin 200 TL’lik desteği yatırdık.”
Sosyal yardım alan aileleri gönderdiği kısa
mesajla (SMS) da bilgilendiren Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkent
Kartlara her ay düzenli olarak yatırılacak
100 TL’lik et desteği ile alışverişlerinizi
mahallenizdeki kasaplardan ya da marketlerden
yapabilirsiniz. Bu destek tutarı sadece et
ürünleri alışverişinde kullanılabilecektir” dedi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Konya'da
gerçekleştirilen
Büyükler Türkiye
Tekvando
Şampiyonası’nda 632
kulüp 1559 sporcunun
katılımıyla gerçekleşen
turnuvaya, Mamak
Belediyesi Tekvando
Takımı damgasını
vurdu. HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara’da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında
Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı kartpostallık manzaralara sahne oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2020
yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünde
açılışını yaptığı Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı, etkili olan kar yağışı
sonrasında adeta kartpostallık manzaraya büründü.
Başkentte 4 gündür devam eden kar yağışı sonrasında görsel
şölene ev sahipliği yapan Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı; Atatürk
Evi, seyir tepesi, oyun alanları, bisiklet yolları, seraları, piknik
alanları, 3 kafesi, oksijen deposu yeşil alanları ve muhteşem
doğasıyla beğeni topluyor

MAMAK‘TAN

Çorbalar
Başkan'dan

Kahramankazan Belediye Başkanı
Serhat Oğuz, Ankara-İstanbul TEM
Otoyolu’nun Akıncı gişelerinde kar
yağışı ve soğuk hava nedeniyle
bekleyen TIR şoförlerine sıcak yemek ve
çorba ikramında bulundu.
Kahramankazan Belediye Başkanı
Serhat Oğuz, kar yağışı ve soğuk
hava nedeniyle, TEM Otoyolu Akıncı
gişelerinde beklemek zorunda kalan TIR
şoförlerini yalnız bırakmadı.
Haberi iç sayfada

ŞAMPiYONLAR

HABERİ İÇ SAYFADA

KANSER TEHLİKESİ
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr.
Uğur Coşkun, Basel Üniversitesi’ndeki
araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaya
göre magnezyum yönünden zengin
hücrelerin kanserle mücadelede ne
kadar önemli olduğunun kanıtlandığını ve
eksikliğinde bağışıklığın büyük oranda
düştüğünü söyledi.
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SERPİL
ATAKUL ÇITAK
Bir kadın daha öldürüldü.
Ömür Erez 33 yaşında hemşire…
Öyle bir toplumda
yaşıyoruz ki kadınların
öldürülme sebeplerini
meşrulaştırıyor ve kabul edilebilir kılıyoruz.
Kadın öldürülmüşse hak etmiştir.
Ya kocasına karşı
gelmiştir. Ya erkek namusunu temizlemiştir.
Ya mini etek giymiştir, ya okumak
istemiştir ya evlenmek
istememiştir. Ya babasının, ya kocasının,
ya da oğlunun dediğini
yapmamıştır.
Hatta bazen hiç
tanımadığı adamların
canını sıktığı için bile
ölmüş olabilirler.
Eğer bir kadın gece
saat 12 de sokakta ise

zaten aranıyordur.
Ve bu onun için bir
ölüm sebebi olabilir.
Boşanmış ve kendine bir hayat kurmuşsa bu başarı, eski
kocayı çok sinirlendirir
ve bu da ölüm sebebidir.
Kırmızı bir ruj sürmüş, dekolte giymişse
ve erkekleri tahrik etmiş ama onlara teslim
olmamışsa bu tür kadınlar yollu kadın diye
tabir edilir ve tabii ki
sonu da ölümdür.
Peki soruyorum bu
katillerin, tacizcilerin,
tecavüzcülerin hiç mi
suçu yok?
Kadına hiçbir hareket ve yaşam alanı
bırakmayan bu tür
erkekler kendi yaptıklarını meşrulaştırmak
için daha ne kadar
toplum ve kanunlar
tarafından korunacaklar.
Neden her zaman
gerçekten bu toplumda erkekler mağdurmuş gibi bir algı oluşturuluyor?
Ve kadınların yaşadığı korku ve bu
vahşet yumuşatılıyor?
Neden gerçekler
görünmez oluyor?
Neden bu kadınlar
yok sayılıyorlar? Öl-

Bugün De Bir Kadın Öldürüldü…

dürülüp çöpe atılıyor,
yakılıyor, denize atılıyor, üzerine beton
dökülüyor, silahla
öldürülüyor, tecavüze
uğruyor, boğazı kesiliyor parçalanarak valizlere konuluyor.
Neden? Yazarken
bile kanım donuyor.
Nasıl böyle cani bir
toplum oluyoruz.
Yaşatan ayrı cani,
susan ve konuşmayan
ve bunun için mücadele etmeyen ayrı cani…
Bütün bu olanları
anlamak ve haykırmak
için kızımızı, anamızı,
kız, kardeşimizi ölü
mü görmemiz lazım.
Ölen kadınların başına gelenler ancak
bizim başımıza gelince
mi anlayacağız…
Başka bir soru daha
var bu katillerin,
hepsi neden erkek?
Ve nüfusun yarısını
oluşturan kadınların
yaşam hakları niye bu
erkeklerin elinde?
Bu erkeklerde olan
ama kadınlarda olmayan ne?
Belki de biraz buralara bakmak lazım.
Kadınlar ne hak, ne
eğitim, ne hukuk, ne
sosyal alan, ne eşit iş
ve ücret, ne de yeteneklerine ve potan-

siyellerine uygun bir
hayatın içinde hiç olamamış ve erkeklerle
hiçbir alanda eşitlenememiştir.
Bu toplumda ikincil
olan, hakkı yenen ve
yaşam alanı olmayan
kadınlar iken..
ERK i elinde bulunduran, erkekliklerini
her fırsatta yaşama
şansı bulan, bu toplumun her zaman kaymağını yiyen erkekler
hala kadınlardan ne
istiyor olabilirler?
Kadınları aciz bulan, yok sayan, dikkate bile almadıklarını
söyleyen erkekler ne
oluyor da hala güç
gösterisine ihtiyaç
duyuyorlar ?
Belki de kadınların
zeki olması, bütün
zorluklara rağmen sebat göstermeleri ,her
turlu gelişim ve değişime açık olmaları, meraklı olmaları, karşılaştıkları her soruna öyle
ya da böyle bir çözüm
bulmaları, yaşadıkları
zorluklar karşısında
güçlenmeleri ve savunma pratikleri geliştirmeleri , ne olursa
olsun inandıkları şeylerin arkasında durmaları ve vazgeçmemeleri, kararlı ve inançlı

olmaları, yaşadıkları
işkence, taciz ve öldürülmelere rağmen hayallerinden ve umutlarında vazgeçmemeleri
öldürülen bütün kız
kardeşlerine rağmen,
taşıdıkları umut meşalelerini diğer kız kardeşlerine teslim etmeleri ve bu konuda çok
inançlı olmaları galiba
erkekleri güçsüzleştiriyor, öfkelendiriyor ve
korkutuyor olmalı…
Kadınlar bu toplumda yıllardır hep kendi
varlıklarının ispatı için
mücadele vermek zorunda kalmışlardır.
Bedel ödeyenler
ayrı acı çekmiş, onların sorumluluğunu
alarak yaşayan kadınlar ayrı acı çekmiştir.
Öldürülen ve yaşamaktan vazgeçmek
zorunda kalan kadınların sayısı her yıl artarak gidiyor.
Eskiden de bu tür
ölümler oluyordu.
Ama kol kırılır yen
içinde kalır mantığı ile
ailenin içinde kalıyordu.
Kadınların yıllarca
katlanarak yaşadığı
şiddet artık konuşulabilir ve tartışılabilir
olmuştur.
Kadınlar artık ÖL-
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MEK İSTEMİYORUZ
demeye başlamışlardı.
Emine Bulut bunlardan biriydi.
Eski kocası tarafından 10 yaşındaki
kızının gözleri önünde
öldürüldü.
Ve son sözü ÖLMEK İSTEMİYORUM
du.
Ceren Damar üniversite de odasında
öğrencisi tarafından
öldürüldü.
Özgecan Aslan
evine gitmek üzere
bindiği bir minübiste
tecavüz girişimine direndiği için 19 yaşında
bir üniversite öğrencisiyken öldürüldü.
Kadın Cinayetleri,
namus temizleme gerekçesi ve kadınlara
atfedilen toplumsal
rollerine bağlı nedenlerle öldürüldükleri
cinayet vakalarını ifade eder.
Kadına yönelik
şiddet eylemlerinden
birisidir. Ve bu eylemler sadece kınanarak
ortadan kalkacak eylemler değildir.
Artık Yasal önlemler alınmalı ve bunlar
en hızlı şekilde hayata
geçirilmelidir.
6284 sayılı Ailenin
korunması ve Kadına

yönelik şiddetin önlenmesine dair bir kanunumuz var.
Bir de İstanbul
Sözleşmesi vardı…
(ama şimdi yürürlükten kalktı)Ve daha
niceleri olmalı…
Adalet hepimiz için
bir ihtiyaçtır.
Türkiye de Kadın
cinayetleri 2000 li
yıllarda geçmiş yıllara
göre büyük artış göstermiştir.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu verilerine göre; 2008’de80
kadın,2009’da 109
kadın,2010 da 180
kadın, 2011 de 121
kadın,2012 de 210kadın, 2013 de 234
kadın 2014 de 294
kadın, 2015 de 303
kadın2016 da 328
kadın, 2017 de 409
kadın2018 de440 kadın,2019 da 474 kadın
olmak üzere 2008 ve
2019 yılları arasında
toplam 3185 kadın
öldürülmüştür.
2020 yılında ise
300 kadın cinayete
kurban gitmiştir. 2021
yılında 280 kadın öldürülmüş 217 kadın
ise şüpheli şekilde ölü
bulunmuştur.
TABLO BU… !!! ???

DOĞAYA YEM BIRAKTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yoğun kar
yağışından dolayı yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları
için doğaya yem bıraktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek
sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuşların zorlu kış
şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine
inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin
önüne geçmek için yaban hayvanlarına yem takviyesi
yapıyor.
Yapılan yemleme çalışmaları ile her yıl tonlarca yem
yaban hayatıyla buluşturuluyor.
Son iki yıl içerisinde doğaya yaklaşık 3 milyon kilogram
yem bırakan DKMP Genel Müdürlüğü, 2021-2022 kış
döneminin yemleme faaliyetlerine ise aralık ayının
ortasından beri devam ediyor.
Bugüne kadar yaklaşık 300 bin kilogram yem yaban
hayvanları için doğaya bırakıldı.
Yaz aylarında su sıkıntısı çeken hayvanlara su temini, kış

aylarında ise yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara yem
takviyesi çalışmalarını sürdüren DKMP Genel Müdürlüğü,
bu faaliyetlerin yapıldığı bölgeleri fotokapanlarla da izliyor.
Böylece yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı tespit
ediliyor.
Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve
memeli türünün periyodik olarak beslenmek ve su içmek
amacıyla bu alanları kullandığı görüldü. Özellikle boz ayı,
yaban kedisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı
keklik gibi türlerin oluşturulan alanlara gelip beslendikleri ve
su içtikleri kameralara yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaban
hayvanlarının unutulmadığını ve desteklendiğini göstermek
amacıyla Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaban hayvanları
için doğaya yem bıraktı. Bakan Pakdemirli, olumsuz hava
şartlarının devam ettiği Beypazarı’nın Eğriova bölgesinde
200 kilo kuru ot ve 150 kilogram buğday ile 100 kilogram
havucu yaban hayvanlarının beslenmesine takviye amacıyla
doğaya bıraktı. İHA
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MAMAK‘TAN
Konya'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye
Tekvando Şampiyonası’nda 632 kulüp 1559
sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvaya,
Mamak Belediyesi Tekvando Takımı damgasını
vurdu.
Turnuvaya, 11 sporcu ile katılım gösteren
Mamak Belediyesi Tekvando Takımı’nda, 5
sporcu ilk 8’e girerek Büyükler Milli Takımı’na
adı yazdırdı. Ayrıca yeşil-beyazlı ekip,
turnuvada milli takıma en fazla milli sporcu
kazandıran 3. kulüp olmayı da başardı.
Turnuvada Mamak Belediyesi Tekvando
Takımı’ndan Mervenur Evci altın madalya
kazanarak Dünya, Avrupa, İslam Oyunları,
Akdeniz Oyunları gibi 2022 yılında yapılacak
olan uluslararası organizasyonlarda ülkemizi
ve Mamak’ı temsil etmeye hak kazanırken,
dereceye giren 4 sporcu ise Arnavutluk /
Tiran'da düzenlenecek olan Dünya Başkanlık
Kupası’na milli takım adına katılma hakkı elde
etti.
Turnuvaya katılan tüm sporcuların Mamak’ın
öz evladı olduğunu ifade eden Mamak Belediye
Başkanı Murat Köse, “İlçemizdeki yetenekleri

keşfetmeye devam ediyoruz.
Turnuvada binlerce sporcunun arasından
büyükler kategorisinde 5 milli sporcu çıkardık.
Bu gurur Mamak’ın emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum. Artık herkes biliyor, şampiyonlar
Mamak‘tan çıkıyor” dedi. IHA
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BIR MESLEKTE DAHA
ZORUNLU HALE GELDI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı
mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesinin
zorunlu hale geldiğini belirtti. TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, Resmi Gazete’de

yayınlanarak uygulanmaya başlayan kuaför
ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik
belgesinin zorunlu hale gelmesine ilişkin
bir açıklama yaptı. Palandöken, kuaför ve
güzellik uzmanlığı mesleklerinde özellikle
kadın işgücünün yoğun olarak varlığını
sürdürdüğüne dikkati çekerek, “Bu sektörde
belgesiz çalışmanın yaygın olduğu meslek
erbapları tarafından sık sık dile getiriliyor.
Kadın işgücünün kayıtlı bir şekilde iş gücü
piyasasına katılımında önemli bir engel teşkil
eden belgesizliğin önüne geçebilmek ve
kadınlarımızın işgücü piyasasına katılımını
hızlandırmak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Vedat Bilgin’e sektöre sunduğu bu
imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Artık kuaför
ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki
yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi” dedi.
Mesleki yeterlilik belgesinin sektöre büyük
katkı sağladığını belirten Palandöken, şunları

kaydetti:
“Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulanmaya
başlayan ve zorunlu hale gelen kuaför ve
güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki
yeterlilik belgesi konusuna en başından beri
hassasiyetle yaklaştık. Konfederasyonumuzun
ESYEM isimli mesleki yeterlilik alanında faaliyet
gösteren belgelendirme kuruluşu, kuaför ve
güzellik uzmanlığı dallarında belgelendirme
faaliyetlerine devam ediyor. Pandemi sürecinin
varlığı da göz önünde bulundurularak
sınavlarda uygulanan hijyen, iş sağlığı ve
güvenliği unsurlarının sektörün daha fazla
bilinçlenmesine büyük katkı sağlayacağından
eminiz. Teşkilatımıza bu zorunluluğu genelge
ile de duyurduk. İlgili dalda ustalık belgesine,
meslek lisesi diplomasına ya da üniversitelerin
mesleki ve teknik eğitim veren okulların
diplomasına sahip olanlar bu mesleki yeterlilik
belgesinden muaf olacak.” İHA

KITAPSEVERLERLE

BULUŞTULAR
ÇORBALAR BAŞKAN'DAN
Kahramankazan Belediye
Başkanı Serhat Oğuz, Ankaraİstanbul TEM Otoyolu’nun
Akıncı gişelerinde kar yağışı
ve soğuk hava nedeniyle
bekleyen TIR şoförlerine sıcak
yemek ve çorba ikramında
bulundu.
Kahramankazan Belediye
Başkanı Serhat Oğuz,
kar yağışı ve soğuk hava
nedeniyle, TEM Otoyolu Akıncı
gişelerinde beklemek zorunda
kalan TIR şoförlerini yalnız
bırakmadı.
Başkan Oğuz, Türkiye’nin
farklı noktalarına taşıma
hizmeti veren TIR şoförlerini
ziyaret etti. Başkan Oğuz
burada hal hatır sorduğu
şoförlere sıcak yemek, çorba
ve çay ikramında bulundu.
Oğuz ayrıca, herhangi bir
olumsuzluk yaşamaları ya
da ihtiyaç duymaları halinde
aramaları için şoförlere kendi
cep telefonu numarasını da
verdi. Başkan Oğuz, tüm şoför
esnaflarına kazasız belasız
hayırlı yolculuklar diledi.
TIR şoförleri de, dondurucu

soğukta yaptığı bu sıcacık
ikramlar için Başkan Oğuz’a
teşekkür etti.
“SICAK BIR IKRAMDA
BULUNDUK”
Başkan Oğuz,
Kahramankazan’ın başta
İstanbul-Ankara olmak üzere
birçok ili birbirine bağlayan
kesişme noktasında yer
aldığını belirterek, “Yaşanan
kar yağışı ve soğuk hava
nedeniyle burada bekleyen
TIR şoförü kardeşlerimizi
yalnız bırakmayarak sıcak bir
ikramda bulunduk. Ekmeklerini
direksiyon başında kazanan
ve ömrünü yollarda geçiren
bu kardeşlerimize hal hatır
sorduk, yolların durumu
hakkında konuştuk. Bu zor
hava şartlarında yollarda
olan tüm vatandaşlarımız
ve şoför esnafımız için
her zaman görevimizin
başındayız. Yollarda olan
tüm şoför esnafımızdan ve
vatandaşlarımızdan dikkatli
olmalarını istiyor ve hayırlı
yolculuklar diliyorum” diye
konuştu. İHA

Yenimahalle Belediyesi
2.Geleneksel Kitap Fuarı devam
ederken konuk yazarlar da
okurlarıyla buluşuyor.
Fuarın değerli konuklarından
ünlü Yaşam Terapisti Bircan
Yıldırım ve Tarihçi, Yazar Sinan
Meydan Başkentli kitapseverlerle
söyleşi ve imza günü
gerçekleştirdi.
Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar da fuarın
konuklarını yalnız bırakmadı. İmza
etkinliklerine katılan Başkan Yaşar,
konuk yazarların kitaplarını alarak
imzalattırdı.
Çıkardığı kitaplar ile hemen her
kesime hitap eden Bircan Yıldırım,
Yenimahalle Belediyesi kitap
fuarının ilk konuğu oldu.
Okurlarıyla kısa bir söyleşi
yaparak kitaplarını imzalayan
Yıldırım, bir saat süren söyleşide
öğretilerini katılımcılara aktardı.
Söyleşi serisinin diğer bir
önemli konuğu ise tarihçi ve yazar

Sinan Meydan oldu. Uzmanlık alanı
yakın tarih ve Cumhuriyet dönemi
olan Meydan, Ülkemizin ciddi
sıkıntıları olduğunu hatırlatarak,
Atatürk dönemi Türkiye’sinde
yapılan atılımları ve günümüze
yansımalarını aktardı.
Söyleşinin ardında kitap
standına geçen Meydan,
okurlarının kitaplarını imzaladı ve
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Birbirinden değerli yazarları
Yenimahalle’de ağırlamaktan onur
duyduğunu ifade eden Başkan
Yaşar da “ 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 tüm yurttaşlarımızın bolca
okumasını diliyorum” dedi.
İHA

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım
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MAGNEZYUM EKSIKLIĞINDE

KANSER TEHLIKESI

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur
Coşkun, Basel Üniversitesi’ndeki araştırmacılar
tarafından yapılan çalışmaya göre magnezyum
yönünden zengin hücrelerin kanserle
mücadelede ne kadar önemli olduğunun
kanıtlandığını ve eksikliğinde bağışıklığın büyük
oranda düştüğünü söyledi.
Vücudumuzdaki en önemli minerallerden
birisi olan magnezyumun birçok önemli
enzimin çalışması için kilit role sahip olduğunu
belirten Kanserde Güncel Tedavilere Erişim
ve Geliştirme Derneği Başkanı Tıbbi Onkoloji
Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Basel
Üniversitesi’nden araştırmacı Christoph Hess ve
arkadaşlarının yeni yayınladıkları araştırmada
vücut bağışıklık sisteminin en önemli hücresi
olan T hücrelerinin kanser hücreleri dahil birçok
anormal hücreyi ancak magnezyumdan zengin
bir ortamda etkili bir şekilde yok edebileceğini
gösterdiler. Bu çalışmada ayrıca magnezyumun
LFA-1 olarak isimlendirilen T hücre yüzey
proteinlerinin fonksiyon göstermesinde de
ne çok önemli olduğu gösterildi” ifadelerini
kullandı.
Her gün vücudumuzda yüzbinlerce
kanser hücresi oluştuğunu söyleyen Prof. Dr.
Coşkun, herkesin kendi bağışıklık sisteminin
özellikle T hücreleri aracılığı ile bu kanser
hücreleri ile savaşıp galip geldiğini ve kanser
gelişiminin önlediğini bildirdi. Bağışıklık
sisteminin bu mücadelede yetersiz kaldığı
durumlarda kanser gelişimi riskinin arttığını
belirten Coşkun, “Bu nedenle magnezyumun
bağışıklık sisteminin temel yapılarından olan
T hücrelerinin çalışmasındaki rolünün bu
çalışmada gösterilmesi çok önemli. Daha
önceden magnezyum düzeyi düşük kişilerde
bağırsak ve pankreas kanserinin daha sık
olduğu gösterilmişti. Bu çalışma riskin artış
mekanizması konusunda yol gösterici olabilir”
diye konuştu.

PAZARDA GIDA

DENETIMI
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,
semt pazarlarında çürük, donmuş sebze ve
meyve denetimi yaptı.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,
Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile soğuk hava ve
kar yağışı nedeniyle çürük, donmuş sebze ve
meyve satılmasının önüne geçmek adına semt
pazarında denetim gerçekleştirdi.
Pazar alanındaki tezgahları gezen Başkan
Çetin, satılan ürünleri tek tek inceleyerek,
pazarcı esnaflarına uyarılarda bulundu.
Mevsim şartları nedeniyle donmuş meyve
ve sebzelere karşı dikkatli olunması gerektiğini
ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,
"Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, pazar
alanlarında çürük, donmuş sebze ve meyveye
karşı gerekli denetimleri her gün aralıksız
devam etmektedir.
Yapılan tüm denetimlerde hemşehrilerimizin
mağdur edilmemesini amaçlıyoruz. Bizim
kırmızı çizgimiz ilce sakinlerimizin sağlığıdır.
Belediyemiz zabıta ekiplerince
vatandaşlarımızın sofralarına sağlıklı ve hijyenik
ürünlerin girmesi için semt pazarlarında
denetimlerini aralıksız sürdürecek" dedi.
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SINCAN'DAN DESTEK

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
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.
TURNUVAYA ILGI
OLDUKÇA YOĞUNDU
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.
SPORCULARI YALNIZ
BIRAKMADI
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.
GELENEKSEL OKÇULUK
ALANI ILE DE ILGI ODAĞI
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.
IHA

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

KARIN KEYFINI ÇIKARDILAR
Ankara'da kar yağışı sonrası masalsı bir ortam arayanların tercihi
olan Altınköy’de yaşayan hayvanlar karın keyfini çıkardı.
Günlerdir yoğun kar yağışı Ankara’da bazı aksaklıklara neden olsa
da Altındağ ilçesinde bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi masalsı
görüntülere sahne oldu.
Altınköy Açık Hava Müzesi’nde yaşayan at, geyik, ceylan, eşek,
ördek, kaz, inek, dana, keçi, koyunlar karın tadını çıkardı. Müzeyi
ziyarete gelen misafirlerse Altınköy’ün kar altındayken daha güzel
olduğunu belirtti.
Kışın ilk defa Altınköy’e geldiğini ve karın çok yakıştığını belirten
Melike, “Her yer bembeyaz, aslında biz bu görüntü için geldik.
Kahvaltı yapıp doğayı izlemek için tercih ettik. Kahvaltıyı da bir
konakta yaptık.
Aslında önceki ziyaretimde alanda bulunan hayvanları ziyaret

etmiştik fakat şu anda soğuk nedeniyle ziyaret edemedik” dedi.
Altınköy’de bez dokurken kullanılan renklerin hem geleneksel hem
de o anki duygularına göre değiştiğini belirten yöresel bez dokuma
sanatkarı Fatma Köker, “Meslek içerisinde 20’nci yılım. Hem alaylı
hem de eğitimliyim. Anneannemizden öğrendik bu mesleği, şimdiyse
gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz. Bez dokurken geleneksel
renkleri de kullanıyoruz, onun dışında insanın günlük duygularına
göre de değişebiliyor.
Kendimi iyi hissettiğim zaman daha fazla renkli ipler kullanırken,
daha karamsar olduğum günler yerini koyu renklere bırakıyor. O anki
duruma göre değişebiliyor” diye konuştu.
Kar yağışı eşliğinde nostaljik bir mekanda bez dokumanın köy
hayatını hatırlattığını dile getiren Köker, kar yağışında çocukluğuna
döndüğünü ve kullanılan iplerin de rengarenk olduğunu aktardı.IHA

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.”

