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Almanya’da doğup, büyüyen gurbetçi genç, savunma sanayiinin en önemli ihtiyacı olan
motor onarımı ve üretiminde önemli çalışmalara imza atıyor. Savunma alanında faaliyet
gösteren aile şirketi kısa sürede alanında kendi markasını üretmeyi başardı.

SANATA
YOLCULUK

Yozgat’ın altın sesli sanatçısı Mahmut
Yıldız, dur durak bilmeden üretmeye, yeni
eserlerini dinleyicileri ile buluşturmaya
devam ediyor. Haftanın iki günü
Mamak’ta Şelale Kafe’de dinleyicileri ile
buluşan Yıldız, tüm hemşerilerinin yeni
yılını kutlamayı da ihmal etmedi.
Ankara gecelerinin aranan sanatçısı
Yozgatlı Mahmut Yıldız, “Yozgat’ımızın
gururu Çamlık TV’ye teşekkür ediyorum.
Her zaman yanımızda oldunuz. Yozgat’ın
taşına toprağına her zaman sahip
çıktığınız gibi sanatçısına da sahip
çıkıyorsunuz. Sahnelerimiz çok yoğun
oluyor” dedi. HABERI IÇ SAYFADA

KENDİ MARKASI
Zonguldaklı ailenin gurbetçi çocuğu olan
Alim Karagöz, Almanya’da yaşamak yerine
edindiği bilgi ve birikimi ülkesinde savunma
sanayiinde hizmet veren bir şirketle sürdürmeye
karar verdi. HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarını sürdürüyor

USTA SPORCULAR
MAMAK'TAN ÇIKACAK

TAŞINMAZ
SATIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait
gayrimenkullerin ihale ile satışı devam
ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı,
Çankaya ilçesi Karakusunlar, Dikmen ve
Çayyolu’nda bulunan konut ve dükkândan
oluşan toplam 16 taşınmazı, 3 ve 10 Şubat
2022 tarihinde gerçekleştirilecek ihalelerle
satışa sunacak. Ankara Büyükşehir
Belediyesi, 3 ve 10 Şubat 2022 tarihlerinde
yapılacak ihalelerle Çankaya ilçesindeki
toplam 16 gayrimenkulünü satışa çıkarıyor.
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı,
Kızılırmak-Karakusunlar Mahallesi’nde
yer alan 11 daireyi 3 Şubat 2022’de, aynı
mahallede bulunan 1 mağaza, Dikmen’de
1 mesken, Çayyolu’nda ise 3 dükkândan
oluşan taşınmazlarını da 10 Şubat 2022’de
kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
destekleriyle Mamak Belediyesi tarafından
hizmete açılan Altıağaç – Karaağaç Yüzme
Havuzu’nun açılış törenine Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin
yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan
Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri
Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam, Mamak
Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak
İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak
İlçe Başkanı Mustafa Esen, Ankara Gençlik
ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, partililer,
vatandaşlar ve sporcular katıldı. HABERİ DIŞ SAYFADA

Nefes Kesen
Eğitim

Karın keyfini
çıkardılar
HABERİ DIŞ SAYFADA

Milli Savunma
Bakanlığı, komandoların
nefes kesen eğitim
görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma
Bakanlığı, sosyal medya
hesabında komandoların
eğitimlerinden
görüntüler paylaştı.
Paylaşıma, "Senin için
aşılamayacak dağ,
geçilemeyecek engel
yoktur. Gölgen bile
titretir düşmanlarını, ey
şanlı Türk komandosu"
notu düşüldü.

ANADOLU BASINI

CAN ÇEKIŞIYOR
Sözcü Gazetesinden hemşerimiz Saygı
Öztürk'ün haberine göre, Kağıt, boya ve diğer
girdilerin fiyatlarının katlanmasın ardından
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'na
hükümet temsilcileri atanmadığı için resmi ilan
tarifesinin belirlenmemesi özellikle Anadolu
basınını zora soktu. Anadolu Gazete Sahipleri
Basın İlan Kurumu (BİK) Temsilcisi Mustafa
Arslan, önümüzdeki süreçte gazete kapanmaları
yaşanacağını, basının kırmızı alarm verdiğini
söyledi. HABERİ İÇ SAYFADA

Karagöl mest etti "KAYNAK DEĞIL MAĞDUR"

HABERİ DIŞ SAYFADA

Ankara’nın
Çubuk ilçesinde
bulunan Karagöl
kar yağışı sonrası
beyaz örtüye
büründü. Beyaz
kış manzaralarına
ev sahipliği
yapan Karagöl,
şehrin stresinden
uzak, doğa
ile iç içe vakit
geçirmek isteyen
ziyaretçilerini
bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
medyada ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin
göçmenlere yönelik nefreti körüklediğini belirterek,
“Göçmenler, sığınmacılar; sorunun kaynağı değil,
sorunun mağdurlarıdır. Medyada göçmenlerin temsili
noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından
düzenlenen “Göçmenler ve Medya Çalıştayı”nın
açılışında konuştu.
Altun konuşmasında, Batı’nın ırkçılığın
derinleştiği, yabancı düşmanlığının yükseldiği, sosyal
gettolaşmaların arttığı bir kültürel coğrafya olarak
uluslararası alanda konumlandığını belirttti.
HABERİ İÇ SAYFADA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medyada ve
siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin göçmenlere yönelik nefreti
körüklediğini belirterek, “Göçmenler, sığınmacılar; sorunun kaynağı
değil, sorunun mağdurlarıdır. Medyada göçmenlerin temsili noktasında
adil bir tutuma ihtiyacımız var” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığının destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon
Derneği tarafından düzenlenen “Göçmenler ve Medya Çalıştayı”nın
açılışında konuştu.
MÜCADELE VERİYORUZ
Altun konuşmasında, Batı’nın ırkçılığın derinleştiği, yabancı
düşmanlığının yükseldiği, sosyal gettolaşmaların arttığı bir kültürel
coğrafya olarak uluslararası alanda konumlandığını belirterek,
“Böylesi bir ortamda biz Türkiye olarak aynı zamanda ağır insani ve
siyasi krizlere şahitlik eden, zorluklarla dolu bir coğrafyada var olma,
büyüme ve gelişme mücadelesi veriyoruz. Özellikle 2010 sonrasında
bölgemizde yaşanan gelişmeler, bölünmüş devletlerin ortaya çıkmasına,
terörizmin yaygınlaşmasına, küresel göçmen ve mülteci sorununun
baş göstermesine neden oldu. Bu dönemde Türkiye istikrarlaştırıcı bir
güç olarak, hem kendi güvenliği ve istikrarı hem de bölge ülkelerinin
güvenliği ve istikrarı için sahada ve masada mücadele verdi. Bu noktada
Türkiye gerçekçi ve insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu”
diye konuştu.
TÜM DÜNYA KARŞI KARŞIYA
Tüm dünyanın şu anda göçmen sorunuyla karşı karşıya olduğuna
dikkati çeken Altun, “Fakat, bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke
Türkiye’dir. Bunu biz tercih etmedik. Bölgemizde büyük bir yangın çıktı.
Bu yangını biz çıkarmadık, aksine bu yangını söndürmek için çok büyük
gayretler sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz. Dahası bu yangının
mağdurlarının yaralarını da biz sarmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımız,
insanlığın vicdanı olarak yürüttüğü siyasetle mağdurların ve mazlumların
yanında yer aldı. Onların yaralarını sarma, onları iyileştirme gayretinde
oldu” dedi.
Altun, Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki yangının çıkış sebeplerine
ilişkin şunları söyledi: “Açık ve net olarak ifade edelim, batı merkezli
yeni sömürgecilik siyaseti nedeniyle çıktı. Batıcı siyasetin bölgemizdeki
iş birlikçilerinin, tamahkar ve tahripkar uygulamaları nedeniyle çıktı.
Dış güçlerin vesayetinde kendi toplumuna yabancılaşmış azınlık
yönetimlerinin yanlışları nedeniyle çıktı.”
Altun, şu anda Almanya’da 530 bin, İsveç’te ise 130 bin Suriyeli
göçmenin bulunduğu bilgisini paylaşarak, “Onun dışında hiçbir Batı
ülkesinde 50 binden fazla Suriyeli göçmen bulunmuyor. Ülkemiz ise
Almanya’nın 8 katı göçmene ev sahipliği yapıyor.
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"GÖÇMENLER KAYNAK

DEĞiL MAĞDUR
Böyle büyük bir nüfusun geldiği ülke için sosyoekonomik
etkiler oluşturmaması düşünülemez. Bu noktada başta
siyasetçilerin sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerinde ve
medyanın mültecilerle ilgili haberlerinde insani ve mesleki
değerler açısından hassasiyet göstermesi elzemdir, çok
önemlidir. Objektiflikten uzak, popülist söylemlere dayalı
yorum ve haberlerin derin toplumsal sorunlara zemin
hazırlama potansiyeli bulunduğu aşikardır” ifadelerini
kullandı.
MÜCADELE EDIYORUZ
İletişim Başkanı Altun, toplumda göçmenlere yönelik
olumsuz bir yaklaşımı hakim kılma amacıyla yapılan
dezenformasyon ve algı çalışmalarını yakından takip
ettiklerini dile getirerek, “Bu bağlamda biz İletişim
Başkanlığı olarak iletişim araçları ve kamu diplomasisi imkan
ve kabiliyetlerini sonuna kadar kullanarak, Türk ve dünya
kamuoyundaki Suriyeli sığınmacılara dair bilgi kirliliği ve
dezenformasyonla da mücadele ediyoruz” diye konuştu.
SORUNUN MAĞDURLARIDIR
Altun, medya ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin
göçmenlere ve sığınmacılara yönelik nefreti körüklediğini,
ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselmesine sebep
olduğunu kaydederek, “Şu gerçeği çok açık ve net bir
biçimde ortaya koymak durumundayız. Göçmenler,
sığınmacılar; sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır.
Medyada ve siyaset dünyasında sığınmacılara ve
göçmenlere yönelik önyargıları yeniden üretmek, zulmü
kalıcı hale getirmektir. Medyada göçmenlerin temsili
noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var. Veri temelli

haberciliğe ihtiyacımız var. Gerçek insan hikayelerine
ve birleştirici, bütünleştirici bir dile ihtiyacımız var. Bunu
başarabiliriz ve başarmalıyız” dedi.

GÖLBAŞI’NDA SANAT
KURSLARINA START
Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde
alanında uzman eğitmenler tarafından verilen
kursların kayıtları başladı. 7’den 70’e herkesin ücretsiz
yararlanabildiği kurslar hakkında bilgi veren Başkan
Ramazan Şimşek “Herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.
Verilen kurslar ile hem vatandaşları hem de çocukları
eğlendirirken eğittiklerinin müjdesini veren Gölbaşı
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bağlama, gitar, keman,
piyano, bale, şan, kara kalem, yağlı boya, takı tasarım, dikiş
nakış, kumlama, Türk Halk Müziği Korosu, evlilik öncesi
dans, zumba, pilates, jimnastik, temel İngilizce, halı-kilim
dokumacılığı, diksiyon eğitimi, ahşap boyama, çini sanatı,
halk oyunları, tel kırma, şiş, sepet örücülüğü, amigurumi
alanlarında eğitim vereceğiz. Sizlerde başvurularınızı
online olarak veya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ne
gelerek yapabilirsiniz” dedi. Verilen eğitimler sayesinde
yeteneklerini yansıtan kursiyerler, bağlama, keman, piyano
ve gitarın eşsiz nağmelerine yolculuk yapabilecek aynı
zamanda şan dersleri ve Türk Halk Müziği Korosu ile

seslerini eğitebilecekler. Açılan kurslar bünyesinde 0408 yaş miniklerine özel bale eğitimi de olduğunu aktaran
Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşımızın çocuklarının gelişimi
bizler için büyük önem taşıyor. Sadece 4-8 yaş arasında
vereceğimiz bale eğitimlerimiz sayesinde çocuklarımızı
sanat ve spor ile tanıştırmayı amaçlıyoruz” dedi. Sanatçılar
yetişecek
“Kursiyerlerimiz el sanatları ve görsel sanatları da
yine Zübeyde Hanım Merkezi’nde geliştirebilecekler”
diyen Şimşek: “Kara kalem, yağlı boya, takı tasarım,
dikiş-nakış, kumlama, yağlı boya, halı-kilim dokumacılığı,
ahşap boyama-çini sanatı tel kırma, şiş, sepet örücülüğü,
amigurumi kurslarımızda sanatkâr bireyler yetiştireceğiz.
Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir
şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip
olacaklar. İyi bir fırsat sunan kurslarımıza herkesin katılımını
bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Şimşek, koronavirüs
salgını sebebiyle dersliklerde verilecek olan eğitimin salgın
koşullarına uygun şekilde verildiğini de sözlerine ekledi.

BASSAGLIGI
Değerli hemşerimiz iş insanı

İsmail CANBOLAT'ın
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah'tan rahmet, Ailesine,
Yakınlarına ve Sevenlerine
Başsağlığı diliyorum.

Zafer ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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ALMANYA’DA DOĞDU, BÜYÜDÜ, 'ÜLKEME HİZMET EDECEĞİM' DEDİ

ANKARA’NIN EN GENÇ

SAVUNMACISI
Almanya’da doğup, büyüyen gurbetçi
genç, savunma sanayiinin en önemli ihtiyacı
olan motor onarımı ve üretiminde önemli
çalışmalara imza atıyor.
Savunma alanında faaliyet gösteren aile
şirketi kısa sürede alanında kendi markasını
üretmeyi başardı.
Zonguldaklı ailenin gurbetçi çocuğu
olan Alim Karagöz, Almanya’da yaşamak
yerine edindiği bilgi ve birikimi ülkesinde
savunma sanayiinde hizmet veren bir şirketle
sürdürmeye karar verdi.
Ankara Bağlıca’da kenti tesisini kuran
Karagöz, Almaya’nın teknolojisini geliştirerek
Run Tec Spindel Servis firması ile ülkesine
hizmet etmekten yaşadığı gururu dile getirdi.
ÜLKEME HİZMET ETMEK İÇİN
GELDİM
37 yaşındaki Alim Karagöz, Almanya’da
doğup, büyüyen biri olarak ülkesine hizmet
etme gayesi ile 3 buçuk yıl önce dönüş
yaptığını söyledi.
ROKET, SİLAH, UÇAK ÜRETİMİNDE
KULLANILAN CNC TEZGAHLARININ
MOTORLARINI TAMİR EDİYOR
Özellikle savunma sanayiinde üretime
katkı sağlamak ve Almanya’nın ilmini
ülkesine taşımak istediğini kaydeden

Karagöz; “Çok şükür bir şeyler başardık.
Ailece burada hizmet veriyoruz savunma
sanayisine. Ciddi üretim fabrikalarına tedarik
veriyoruz. Kendi üretimimizi de çıkardık çok
şükür. Roket, silah, uçak ve araç üretimleri
için gereken makinelerin motorların
onarımı
ve üretimini

yapmaktayız”
dedi.
MOTORLAR ALMAYA’DAN GELDİĞİ
İÇİN ÇİZİMLERİ YOKTU
Karagöz, özellikle Alman menşeili
motorların çizimleri olmadığı için tamiratında

sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.
Karagöz şunları kaydetti: “Motorların
hepsi Almanya imalatı olduğu için çizimleri
de Almanların elindeydi. Bizim diğer
arkadaşlardan farkımız hepsinin çizimleri
bizde mevcut. Hangisine ne yedek parça
geliyor, hangisinin ne kadar üretilmesi lazım,
hangi sertlikte ne kadar üretilmesi lazım
bizim elimizde mevcut. Ben Alim Karagöz
olarak bunu Almanya’daki firmalardan
alabildim. Diğer arkadaşlardan o konuda
ilerdeyiz.”
KENDİ TEST İSTASYONUMUZU
KURDUK
Alim Karagöz, ülkeye döviz akışı da
sağlayan savunma sanayi yatırımında
Ortadoğu’ya da hizmet ettiklerini hatırlattı.
Ayrıca kendi test istasyonlarını da
kurduklarını ve motorlarının bulunduğu
hatırlatarak; “Bunları da Avrupa’ya
satmaktayız. Bu şekilde bir nebze de olsa
ülkemize hizmet ediyoruz. Burada ufak bir
motorumuz var.
CNC tezgahları motorları. Hem taşlama
hem işleme motorumuz var. Ülkeme hizmet
etmekten dolayı mutluyum ve inşallah her
geçen gün gelişerek büyüyoruz” diye
konuştu. Tarık YILMAZ

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..
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Sözcü Gazetesinden hemşerimiz Saygı
Öztürk'ün haberine göre, Kağıt, boya ve diğer
girdilerin fiyatlarının katlanmasın ardından
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'na
hükümet temsilcileri atanmadığı için resmi ilan
tarifesinin belirlenmemesi özellikle Anadolu
basınını zora soktu. Anadolu Gazete Sahipleri
Basın İlan Kurumu (BİK) Temsilcisi Mustafa
Arslan, önümüzdeki süreçte gazete kapanmaları
yaşanacağını, basının kırmızı alarm verdiğini
söyledi.
Mayıs ayında yapılan seçimle BİK Genel
Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilik
görevine seçilen Mustafa Arslan, gazete
sahiplerine gönderdiği mektupta “Ne var
ki bu görevi yerine getirebilme şartlarımız
oluşturulmadı. BİK Genel Kurulu Hükümet
kanadı temsilcileri atanmadığı için Genel Kurul
teşekkül etmedi, yetkili kurullarını seçemedi,
kanunla Genel Kurul'a verilen yönetsel ve
denetim görevleri yapılamadı, sektörümüzün
acil çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin Genel
Kurul'un yapabileceği mevzuat düzenlemeleri
gerçekleştirilemedi, Hükümete Resmi İlan Fiyat
Tarifesi teklif edilemedi” dedi.
Bu dönemde, kağıt fiyatlarının, dolar
kurunun yaklaşık ikişer kat arttığına, personel
giderlerinin yükseldiğine dikkat çeken Arslan,
mektubunu şöyle sürdürdü: Çalışma ve kader
arkadaşlarımızın insanca yaşaması açısından
gelirlerinin artması bizim arzumuzdur. Ne var
ki BİK marifeti ile dağıtımı yapılan resmi ilanlar
konusunda yaşanan daralma ile birlikte sütun
santim ücretlerinde artış yapılamamış olması
zaten güçlükle ayakta durmaya, hayatiyetini
sürdürmeye çalışan gazetelerimiz için bir
kırmızı alarm durumunu ortaya çıkarmıştır.
Gazete sahiplerimiz ana-baba miraslarını,
birikimlerini tüketme noktasına gelmiştir.
Önümüzdeki süreçte muhtemel gazete
kapanmaları yaşanacaktır. Bu da kaçınılmaz
olarak bir istihdam sorunu anlamına da
gelecektir. Günümüzde bir kişiye istihdam
oluşturmak için 1,5-2 milyon liralık yatırım
yapılması gerektiğini belirten Mustafa Arslan
sözlerine şöyle devam etti: Bunun yerine resmi
ilanlardan elde ettiği gelirlerin tamamına
yakınını BİK Komisyonu, KDV, Gelir Vergisi,
Sigorta Primi ve benzeri kalemlerle kamuya
geriye ödeyen gazetelerimizin sekteye
uğramasına yol açacak bu süreç eminim ki
Sayın Cumhurbaşkanımızın da istemeyeceği ve
fakat ilgililerin en basit ifade ile akıl tutulmaları
sonucu tıkanmış bulunmaktadır.
BİK Genel Kurulu'nun teşekkülü, değilse
Yönetim Kurulu kararı ile tarife teklifinin
Hükümete sunulması çağrısı yaptıklarını
ancak bir sonuç alamadıklarını kaydeden
Arslan mektubunu şöyle sürdürdü: Gerekçe
olarak yönetim kurulu kararı ile teklifin kanuna
uygun olmayacağı gösterilmiştir. Halbuki aynı
kanun her yıl kasım ayında Genel Kurul'un
hükümete Resmi İlan Fiyat Tarifesi'ni sunmasını,
her üç ayda bir toplanmasını, her dönemin
başında yönetim kurulu ve denetim kurullarını
seçmesini, Kurum'un hesap ve yönetsel işlerini
denetlemesini de göstermektedir. BİK Yönetim
Kurulu'nca ocak ayı sona ermeden sütun santim
ücreti en az 35 TL artı KDV olarak Resmi İlan
Fiyat Tarifesi teklifinin Hükümete sunulması ve
Sayın Cumhurbaşkanımıza konunun arz edilerek
tarifenin 1 Şubat'tan geçerli olacak şekilde
yayınlanmasını beklemekteyiz.
Arslan, Genel Kurul'un atanması ile birlikte
de gazetelere yükletilen görevler konusunda
günün şartlarını göz önüne alan bir dizi
düzenleme yapılması, BİK görev alanının tüm
Türkiye'ye yayılması ile birlikte uyum süresi
sona ermekte olan illerin personel, satış ve
yüzölçümü şartlarının düzenlenmesi için ortak
çalışmaya hazır olduklarını anlattı. Arslan
çağrısını şöyle sonlandırdı: İŞKUR İşbaşı Eğitim
Desteği sektörümüz için ciddi bir imkan idi.
Bu imkan kalktı. BİK Genel Müdürlüğü'nce
konuya ilişkin yürütülen çalışmanın olumlu
sonuçlanmasını umutla beklemekteyiz."

ILK YARDIM EĞITIMI
Akıllı
Santral Yazılım

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

Keçiören Belediyesi, personele yönelik
sertifikalı ilk yardım eğitimlerine başladı.
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YOZGAT'TAN AVRUPA'YA

KURUYEMiŞ
TEMiNCiSi OLDU

Salmanlı Kuruyemiş…
Yozgat’ın yetiştirdiği urbetçi İş
insanlarından Aytaç Salmanlı’ın topraklarına
kazandırdığı önemli bir yatırım.
Yatırımın temelinde memleket sevdası,
insanına ve toprağına olan vefa geliyor.
İş İnsanı Aytaç Salmanlı’nın
Yerelden kalkınmanın en güzel
örneğini sergilediği ‘Salmanlı Kuruyemiş
Fabrikası’ sektöründe öncülerden bir tanesi
olacak.

AVRUPA’YA ÜRETEREK BAŞLADI

Gençlik Merkezleri, Spor Kompleksleri, Kütüphaneleri ve Bilim
Sanat Merkezleriyle, Genç dostu Mamak Belediyesi, Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıyla Altıağaç – Karaağaç Yüzme
Havuzunu çoşkulu bir törenle hizmete açtı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Mamak Belediyesi
tarafından hizmete açılan Altıağaç – Karaağaç Yüzme Havuzu’nun
açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu
ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra AK Parti
Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri
Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı,
AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe
Başkanı Mustafa Esen, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa
Çelik, partililer, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hizmet siyasetinin çıtasını
yükseltmeye, her şeyin en güzeline layık olan aziz milletimizi tıpkı
Mamak’ta olduğu gibi en modern alt yapı ve en güzel tesislerle,
birer birer buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gücünü milletten
alan, milletimizin kutlu desteğiyle her geçen gün hizmetlerini daha
yukarıya taşıyan, eser siyasetini, hizmet siyasetinin mensuplarıyız.
Bugün burada Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse ve ekibine
teşekkür ediyorum. Mamak’ta her hafta açılış var. Temelini attığımız
tesislerin birer birer meyvelerini toplama süreci içerisindeyiz.
Özellikle gençlerimize yönelik olarak en kapsamlı gençlik
yatırımlarını, en kapsamlı en modern spor tesislerini son 20 yılda
Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz gibi, hizmetteki
çıtamızı yükseltmek adına bu alt yapıyı birlikte güçlendiriyoruz.

Yarınların basketbol yıldızlarını, voleybolcularını, yüzücülerini
Mamak’ta ve Ankara’mızın dört bir yanında yetiştirme noktasında
iddiamızı her zamanki gibi yinelemek istiyorum. Hep birlikte inşa
ettiğimiz havuzlarımız, gençlerimizle kadınlarımızla dolu dolu
kullanılması bizim en büyük temennimiz Bu tesisimizin başta
Mamak’lılar olmak üzere, gençlerimize, kadınlarımıza, Ankara’mıza
hayırlı olmasını diliyorum. ” dedi. Sporu Mamak’ta hayatın bir
parçası haline getirme hedefine adım adım yaklaştıklarını kaydeden
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Seçim döneminde Mamak
Daha Güzel Olacak demiştik. Biz bu hedefimizi geçtik. Şuan da,
“Söz Verdik Yaptık, Söz Verdik Daha Fazlasını Yaptık” diyoruz ve
artık “Mamak Daha Güzel Oluyor” diyoruz. Salgın döneminde hem
salgınla mücadele ettik hem de eserlerimizi inşa etmeye başladık.
İnşa ettiğimiz eserlerimizi, inşa süresi bittikten sonra hizmete
açtık. Salgının azalmasıyla birlikte bundan sonra ertelediğimiz
tüm açılışlarımıza teker teker devam edeceğiz. Her hafta bir
merkezimizin, bir tesisimizin, bir hizmetimizin açılışını yapıyoruz.
Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden
aldığımız Genç Dostu Şehirler ödülümüze layık olmak için gece
gündüz çalışıyoruz. Yüzme havuzlarımızla, gençlik merkezlerimizle,
buz pateni pistimizle, spor tesislerimizle, kütüphanelerimizle,
aile ve bilim sanat merkezlerimizle, sporsal, kültürel, sanatsal ve
bilimsel çalışmalarımızla gençlerimize en güzel imkânları sunmaya
çalışıyoruz. Gençlerimizin hizmetine sunduğumuz eserlerle,
hizmet ve çalışmalarla donamlarını arttırmalarını ve gittikçe
güçlenen ülkemizin daha da güçlenen geleceğinde gençlerimizin
geleceklerine sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.

KIZAK ŞENLiĞiNDE
RENKLi GÖRÜNTÜLER
Ankara’nın Çubuk ilçesinde
bu yıl ilk defa Kızak Şenliği
düzenlendi.
Düzenlenen şenlikte turşu
yeme, halat çekme, kardan
adam, kızak yarışmaları yapıldı
ve renkli görüntüler ortaya
çıktı.
Çubuk Belediyesi
tarafından bu yıl ilki
düzenlenen 'Kızak Şenliği'ne
aralarında kadın ve çocukların
da bulunduğu çok sayıda kişi
katıldı. Çubuk-2 Barajı'nda

KARAGÖL MEST ETTI
Kar yağışı sonrası Çubuk
Karagöl’de kartpostallık
görüntüler ortaya çıktı.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde
bulunan Karagöl kar yağışı sonrası
beyaz örtüye büründü.
Beyaz kış manzaralarına
ev sahipliği yapan Karagöl,
şehrin stresinden uzak, doğa
ile iç içe vakit geçirmek isteyen
ziyaretçilerini bekliyor.
“ANKARA’NIN NADIR
ORMANLIK ALANLARINDAN
BIRISI”
Uzun zamandır Karagöl’ü kar
altındayken ziyaret etmediğini
belirten Ömer Güler, “Karagöl kar

yağışı altındayken aynı bir masal
diyarı gibi, çok güzel. Ankara’nın
nadir ormanlık alanlarından birisi.
Bugün bir yol gezisi için dışarı
çıktık. Yol üstündeyken de buraya
da uğradık. Hava soğuk. Biraz
yürüdükten sonra geri döneceğiz”
ifadelerini kullandı.

yapılan şenlikte, katılımcılara
sucuk ekmek, turşu, turşu suyu,
çay ve pamuk şeker ikram
edildi.
Şenlikte turşu yeme, halat
çekme, kardan adam ve
kızak yarışmaları düzenlendi.
Özellikle kızak yarışmasına
katılanlar, kaymanın keyfini
çıkardı.
Eğlenceli yarışma sonrası
dereceye girenlere ödüller
verildi.
Kartopu savaşına katılan

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

çocuk, genç, yaşlı yüzlerce kişi
karın keyfini doyasıya yaşadı.
Kızak şenliğinin çocuklara
yarıyıl hediyesi niteliğinde
düzenlendiğini söyleyen
Çubuk Belediye Başkanı Baki
Demirbaş, “Hasret kaldığımız
ve beklediğimiz kar bir haftadır
yağıyor. Biz de bunu fırsata
çevirerek, çocuklarımızın ara
tatilde güzel vakit geçirmesini
sağlayalım istedik. Bu
sebeple burada kızak etkinliği
düzenliyoruz” dedi.

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.”

