EL EMEĞi

Kültür sanat etkinlikleri sürüyor

GÖZ NURU SERGi
Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) tarafından Kültür Sanat
etkinlikleri sürüyor. Federasyon Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer
Çarşısı Sergi Salonu’nda Kültür Sanat Sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

"TÜRK EKONOMISI
GÜCÜNÜ KORUMALI"
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bankacılık
kredilerinin en rasyonel ve en doğru şekilde kullanılmasının reel sektörün
kaynağa erişiminin kolaylaştırılması açısından önemli olduğunu belirtti.
TÜM FAYDALARIN ÜZERİNE
Baran, "Kaynakların üretime, yatırıma,
ihracata ve istihdama aktarılarak, Türkiye
ekonomisini sağlam temeller üzerinde güçlü
bir şekilde büyümesinin devamı tüm faydaların
üzerindedir" dedi.

EN HIZLI BÜYÜYEN
ŞİRKETLERİNİ SEÇECEK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde
gerçekleştirilen “Türkiye 100” programının
sekizinci dönemi başladı. En hızlı büyüyen
firmaların belirleneceği Türkiye 100 programı
için başvurular, 30 Temmuz 2022 tarihine
kadar http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden
yapılabilecek. Programda ilk 100’e giren
şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken,
birçok platformda tanıtım imkânı sağlanacak.
HABERİ DIŞ SAYFADA

EKONOMİYE YANSIYOR
ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama
yaparak, BDDK'nın kredi kullandırımı
konusundaki kararını değerlendirdi. Kararın
ticaret ve üretime olumlu yansımasını
beklediklerini kaydeden Baran, "Kredilerin
gerçekten ihtiyaç duyan reel sektöre aktarılması
Türk Lirası'nın güçlenmesi ve ekonomimizin
istikrarı açısından olumlu bir adımdır" dedi.
Koronavirüs pandemisiyle başlayan süreçte
dünya ekonomisinin tedarik sürecindeki
bozulmalar, emtia ve petrol fiyatlarındaki
artış, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ısınma ve
gıda temini gibi sorunlarla baş başa kaldığını
hatırlatan Baran, küresel sorunların Türkiye
ekonomisine yansımalarının bulunduğunu
kaydetti. HABERİ İÇ SAYFADA

BAŞKENTIN 5 BEYAZI

TIYATRO SAHNESINDE

ABB, ‘Başkentin 5 Beyazı’nı
çocuklara tiyatro ile tanıtmaya başladı.
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla
Okulları’nda gerçekleşen gösterim, minik
öğrencilerden yoğun ilgi gördü.
HABERİ DIŞ SAYFADA

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik:

"ÇIFTÇILERIMIZ IÇIN CAN SUYU OLACAKTIR"

HABERİ İÇ SAYFADA

Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Merkez
Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat
Çelik, “Tarıma ayrılan
46,4 milyar lira kaynak
içinde tarımsal destek
olarak üreticilere
aktarılacak destekler
tüm yetiştirici, üretici
ve çiftçilerimiz için can
suyu olacaktır” dedi.
Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Merkez
Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat
Çelik, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ın duyurduğu
tarımsal desteklemeye
ek bütçe ayrılmasını
değerlendirdiği yazılı
bir açıklama yaptı.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
ANADOLU TARIHI AÇISINDAN
YENI UFUKLAR AÇICI BIR BULUŞ
Ulus’taki ‘Roma Tiyatrosu
ve Arkeopark Projesi’
kapsamında yapılan restorasyon
çalışmalarında Antik Roma
Dönemi’ne ait eserlere

rastlanıldı. ABB Kültür ve Tabiat
Varlıkları Daire Başkanı Bekir
Ödemiş, “Ankara ve Türkiye
için, ‘Anadolu tarihi açısından
yeni ufuklar açıcı bir buluştur”

HABERİ İÇ SAYFADA

iMZALANDI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TRT Genel
Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın katılımıyla Millî
Eğitim Bakanlığı ve TRT arasında "İngilizce Öğretimi
ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği
Protokolü" imzalandı.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TRT Genel
Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın katılımıyla Millî
Eğitim Bakanlığı ve TRT arasında "İngilizce Öğretimi
ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği
Protokolü" imzalandı.
Haberi dış sayfada
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

"TÜRK EKONOMISI
GÜCÜNÜ KORUMALI"
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bankacılık
kredilerinin en rasyonel ve en doğru şekilde kullanılmasının reel sektörün
kaynağa erişiminin kolaylaştırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama
yaparak, BDDK'nın kredi kullandırımı
konusundaki kararını değerlendirdi. Kararın
ticaret ve üretime olumlu yansımasını
beklediklerini kaydeden Baran, "Kredilerin
gerçekten ihtiyaç duyan reel sektöre
aktarılması Türk Lirası'nın güçlenmesi ve
ekonomimizin istikrarı açısından olumlu bir
adımdır" dedi. Koronavirüs pandemisiyle
başlayan süreçte dünya ekonomisinin tedarik
sürecindeki bozulmalar, emtia ve petrol
fiyatlarındaki artış, Rusya-Ukrayna savaşı,
küresel ısınma ve gıda temini gibi sorunlarla
baş başa kaldığını hatırlatan Baran, küresel
sorunların Türkiye ekonomisine yansımalarının
bulunduğunu kaydetti. Türkiye'nin zor bir
coğrafyada yer aldığının altını çizen Baran, bu
süreçte Türkiye ekonomisinin gücünü koruması
ve hatta daha güçlenmesinin önemine dikkat
çekti. Bankaların reel sektörü desteklemek
amacıyla kullanıma sunduğu kredilerin amaç
dışı değerlendirilmesinin hakkaniyetli bir
tutum olmadığını her zaman dile getirdiklerini
kaydeden Baran, şunları söyledi:

"Ülkemiz zorlu bir coğrafyada varlığını
sürdürmek için hem ekonomik hem de
siyasi bir mücadele sergiliyor. Hükümetimiz,
kaynakların sınırlı olduğu bu süreçte
ekonomik büyümesinin devamını sağlamak
için dış pazarlarda güçlü olmaya ve rekabet
gücünü artırmaya çalışan reel sektörü
bankacılık sistemiyle desteklemeye gayret
ediyor. Bankalarımızın reel sektöre yönelik
desteklerinin farklı amaçlarla kullanımı, diğer
işletmelerimize yapılan haksızlıktır. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun
kararı kredi kanallarının doğru işlemesini
sağlamak açısından önemlidir. Türk Lirası'nın
güçlenmesi ve ekonomimizin istikrarı için
olumlu bir adımdır. İşletmelerimizin dövizi
bir yatırım aracı olarak görmemesi, sadece
döviz yükümlülüklerini gerçekleştirmek için
ellerinde bulundurması gerekir. Bu süreçte
kaynakların, üretime, yatırıma, ihracata ve
istihdama aktarılarak Türkiye ekonomisinin
sağlam temeller üzerinde güçlü bir şekilde
büyümesinin devamı tüm faydaların
üzerindedir."

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik:

"ÇIFTÇILERIMIZ IÇIN CAN SUYU OLACAKTIR"
ANADOLU TARIHI AÇISINDAN
YENI UFUKLAR AÇICI BIR BULUŞ

Ulus’taki ‘Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi’
kapsamında yapılan restorasyon çalışmalarında Antik
Roma Dönemi’ne ait eserlere rastlanıldı. ABB Kültür ve
Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ankara ve
Türkiye için, ‘Anadolu tarihi açısından yeni ufuklar açıcı
bir buluştur” değerlendirmesi yaptı.
Ulus’ta devam eden ‘Roma Tiyatrosu ve Arkeopark
Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen restorasyon
çalışmalarında Antik Roma Dönemi’ne ait birçok

taşınabilir ve taşınamayan eserlere rastlanıldı. Ankara
Büyükşehir Belediyesi(ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları
Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü kazı çalışmasında tarihi
buluntuların saptandığı bölge, bilimsel kazılara da ışık
tutarak arkeopark hâline dönüştürülecek.
ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir
Ödemiş, yeni ortaya çıkan buluntuların çoğunun bilimsel
tezlerde yer almadığını belirterek, “Ankara ve Türkiye için,
‘Anadolu tarihi açısından yeni ufuklar açıcı bir buluştur’
diye düşünüyoruz” dedi. Ödemiş şöyle devam etti:
ÇOĞU BİLİMSEL TEZLERDE YOK
“ABB olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Roma Tiyatrosu ve
Arkeopark Projesi’ kapsamında çalışmalarımız sürerken
Ankara’nın geçmiş tarihine yönelik özellikle Roma
Dönemi’ne yönelik çok değerli bulgular bulundu. Burada
yaptığımız arkeopark çalışması klasik bir peyzaj tasarım
projesi olmaktan öte gerçek anlamda bir arkeoparka
dönüşecek.
Ankara’da üzerinde çalışma yaptığımız arkeopark
ise tarihi kazıların ve tarihi buluntuların olduğu bilimsel
kazıların devam edeceği önemli bir arkeopark hâlini
alacak. Sevindirici yanı da şu, bugün burada bulunan
buluntuların çoğu bilimsel tezlerde yok. Bilime de bu
sayede katkı sağlamış olacağız ”

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik,
“Tarıma ayrılan 46,4 milyar lira
kaynak içinde tarımsal destek
olarak üreticilere aktarılacak
destekler tüm yetiştirici, üretici
ve çiftçilerimiz için can suyu
olacaktır” dedi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın duyurduğu tarımsal
desteklemeye ek bütçe ayrılmasını
değerlendirdiği yazılı bir açıklama
yaptı.
Çelik açıklamasında,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
imzasıyla Meclis'e sunulan 2022
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi ile TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu'nda kabul
edilen ek bütçe ile tarımsal amaçlı
ödemelere 46,4 milyar lira kaynak
ayrıldığını, tarıma tahsis edilen
ödeneklerin 2022 bütçe ödeneğine
göre yüzde 80 oranında artırılarak
2022 yılı bütçesinde ayrılan
57,6 milyar liralık kaynağa ek
olarak artırılan 46,4 milyar lira ile
birlikte 2022 yılında tarıma ayrılan
toplam kaynağın 104 milyar liraya
yükseldiğini söyledi.
Çelik açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: “Tarıma ayrılan

46,4 milyar lira kaynak içinde
tarımsal destek olarak üreticilere
aktarılacak destekler tüm
yetiştirici, üretici ve çiftçilerimiz
için can suyu olacaktır. Ek bütçe
ile tarıma kaynak ayrılarak
tarımın ve cefakâr çiftçilerinizin
desteklenmesini memnuniyet
ve şükranla karşılamaktayız.
Yapılan düzenleme ile Tarımsal
kalkınma aşamasında bir ülke
olarak tarımın desteklenmesinde
çok büyük bir adım atıldığını ve
bu adımın Cumhurbaşkanımızın
tarıma ve üreticilere ne denli
önem ve değer verdiğini bir kez
daha kanıtlar nitelikte olduğunu
görmekteyiz. Bu ek bütçe ile
tarımsal desteklerin kabul görmesi,
ülkemizin tarımı ve hayvancılığı
için seferberliğin başladığını
gösteren somut bir işarettir. Ek
bütçenin 280 bin yetiştiricilerimize
ve sektör paydaşlarımıza hayırlı
olmasını temenni ediyor, tarıma
ve üreticilerimize verdikleri
desteklerden dolayı başta
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere sektörümüze
ilişkin sorunların her fırsatta
takipçisi olan ve sektörümüze
ve yetiştiricilerimize desteklerini
esirgemeyen Tarım ve Orman
Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci ile
Hazine ve Maliye Bakanımız Dr.
Nureddin Nebati ve TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu üyelerine
teşekkür ediyorum.”
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Kültür sanat etkinlikleri sürüyor

EL EMEĞi

GÖZ NURU SERGi
Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) tarafından Kültür Sanat
etkinlikleri sürüyor. Federasyon Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı
Sergi Salonu’nda Kültür Sanat Sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergide Yozgatlı sanatçıların ürettiği
el emeği, göz nuru eserler sergilendi.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu tarafından düzenlenen
Kültür Sanat etkinlikleri açılış törenine;
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent
Kuşoğlu, CHP Yozgat Milletvekili Ali
Keven, Demokrat Parti Ordu Milletvekili
Cemal Enginyurt, CHP Ankara İl
Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti İl
Başkan Yardımcıları Bülent Bugan
ve Sıddıka Kuşanaç, Demokrat Parti
Ankara İl Başkan Yardımcısı Hamza
Karabacak, CHP Mali ve İdari İşler
Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, CHP
önceki dönem YDK Üyesi Selahattin
Emre, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Muhtarlıklar ve STK’lar Daire Başkanı
Önder Yanmaz, Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları
Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Kızılırmak
Yerel Dernekler Federasyonu Genel
Başkanı ve Anadolu Güç Birliği
Dönem Sözcüsü Murat Akyüz, AYDOS
Dernekler Federasyonu Genel Başkanı
Özgür Cinalioğlu ve çok sayıda
vatandaş katılım gösterdi.
YOZGAT ANADOLU DEMEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Ankara Milletvekili Bülent
Kuşoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı
konuşmasında; “Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu öteden
beri bildiğim, özellikle Mesut Bey
döneminde çok güzel faaliyetleri
olan bir sivil toplum kuruluşumuz.
Çok takdir ediyoruz. Sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaları çok zordur,
kolay değil. Bu maddi imkanlar
içerisinde, Türkiye’nin şu şartları
altında bir sivil tolum kuruluşunun, bir
derneğin faaliyet göstermesi gerçekten
kolay değildir. Bu zor koşullar altında
çok güzel faaliyetlerde bulunuyorlar.
Kendilerini tebrik etmek istiyorum.
Bugün de bir kültür sanat etkinliği söz
konusu. Bu geleneksel hale gelecek
anladığım kadarıyla. İnşallah da öyle
olur. Yozgat kültür ve sanat yönüyle
de bilinmesi gereken bir ilimiz.
Yozgat Anadolu demek. Bu yönüyle
bilinmesi, Türk Kültürünün, Türk
Sanatının geçmişten beri Anadolu’dan
gelerek nerelere doğru gideceğini,
Çağdaş Sanatı, kültürü nasıl gideceğini
gösteren çok güzel bir örnek olacak.

Buna inanıyorum. Herkese saygılar
sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
BÜTÜN PAYDAŞLARI
BULUŞTURDUK
Etkinliğin açılışında konuşan Yozgat
Demokrat Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Mesut İbiş, katılımcılara
ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.
İbiş; “Hepinize katılımlarınız
için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, hoş
geldiniz. Bizler Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu olarak Yozgatlı
şair, yazar, sanatçı, heykeltıraş tüm
değerlerimizi bir araya getirdik. Dün de
bir etkinliğimiz vardı. YDDF Koromuz,
YDDF Semah Ekibimiz, Tiyatro
Ekibimiz ve Halay Ekibimizle beraber
dün de birlikteydik. Ayaklarınıza sağlık.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var
olun” diye konuştu.
HEMŞEHRİLERİMİZİ
BULUŞTURDUK
Çamlık TV mikrofonuna konuşan
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Başkanı Mesut İbiş, YDDF
olarak düzenlenen etkinlik hakkında
bilgiler verirken, etkinliklere katılan
herkese teşekkürlerini iletti.
İbiş; “1 haftadır yönetim kurulu
olarak tüm arkadaşlarımızla beraber
güzel kültürel etkinliklere adım
atmış bulunmaktayız. Dün güzel bir
etkinlik tamamladık. YDDF Korosu,
YDDF Tiyatrosu, YDDF Semah
Ekibi, aynı zamanda halayıyla ve
yöresel sanatçılarımızla güzel bir
birinci gün etkinliğimizi tamamlamış
bulunmaktayız. Bugün burada
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer
Çarşısı Sergi Salonu’nda Yozgatlı
şair, yazar, heykeltıraş, ressam bütün
hemşehrilerimizi bir araya getirdik.
Onları hem insanların tanımasını hem
de kitaplarını tanıtmasını, fotoğraflarını,
heykellerini tanıtmasını istedik. Aynı
zamanda bir gramofon dinletisi olacak.
Sağ olsun o da bir hemşehrimizin
desteğiyle oldu. Katılan herkese çok
teşekkür ediyoruz” dedi.
Haber Merkezi

SOKAK HAYVANLARINA

ÖZEL PORTAL
Çankaya Belediyesinin, sokak
hayvanlarını sahiplendirmek için
oluşturduğu portal, ziyaretçilerini
bekliyor. Sokak hayvanlarına
yönelik hayata geçirilen projede
“satın alma sahiplen” düşüncesini
yaygınlaştırmaya çalışan belediye,
https://sansli.cankaya.bel.tr/ adresiyle
hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı
amaçlıyor.
Çankaya Belediyesinin, sokak
hayvanlarını sahiplendirmek için
oluşturduğu portal, ziyaretçilerini
bekliyor. Sokak hayvanlarının ırk,
yaş, cinsiyet, kilo bilgilerinin yer
aldığı portalda, hayvan sahiplenmek

isteyenler sokak hayvanlarının
fotoğraflarını görüp hikayelerini de
okuyabiliyor.
Çankaya Belediyesi, “Satın
alma sahiplen” düşüncesini
yaygınlaştırmayı hedefleyen proje
ile hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı
amaçlıyor.
Sokak hayvanlarını sahiplendirme
portalı olarak https://sansli.cankaya.
bel.tr/ adresi üzerinden hizmet veren
sistemde her bir sokak hayvanı için
ayrı bir sayfa mevcut. Hayvanın farklı
fotoğraflarının da yer aldığı bilgi
panelinde ırk, yaş, cinsiyet, kilo, renk
bilgileri veriliyor.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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BAŞKENTIN 5 BEYAZI

TIYATRO SAHNESINDE

ABB, ‘Başkentin 5 Beyazı’nı çocuklara tiyatro ile tanıtmaya başladı.
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’nda gerçekleşen
gösterim, minik öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

EN HIZLI BÜYÜYEN
ŞİRKETLERİNİ SEÇECEK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) öncülüğünde, Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB
ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen
“Türkiye 100” programının sekizinci
dönemi başladı.
En hızlı büyüyen firmaların
belirleneceği Türkiye 100 programı
için başvurular, 30 Temmuz 2022
tarihine kadar http://turkiye100.tobb.
org.tr adresinden yapılabilecek.
Programda ilk 100’e giren şirketlere
yeni ortaklıkların kapısı açılırken,
birçok platformda tanıtım imkânı
sağlanacak.
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, şirketleri, programa
başvuru yapmaya davet ederek,
“Ülkemizde fırsatları gören,
inovasyon yapan ve istihdam
sağlayan binlerce girişimci var.
Türkiye 100 programı ile bu
girişimci şirketleri kamuoyunda
tanınır hale getirerek, başarılı
girişimcilerimizin hem Türkiye’de
hem de dünyada önünü açıyoruz.
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100
şirketi, görünürlüklerini artırma,
ulusal ve uluslararası bağlantılarını
kuvvetlendirme imkânı bulacaklar”
dedi. Zenginleşmesinin yolunun,
girişimcilikten geçtiğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100

listesinde yer alacak girişimcilerin
gençlere rol model olacağını söyledi
ve programa katılım sağlamaları için
çağrıda bulundu.
KİMLER BAŞVURU
YAPABİLECEK?
31 Aralık 2018 ve öncesinde
kurulan, 2019 yılında en az 1 milyon
TL satış gelirine sahip, 2021 yılında
en az 2 milyon TL satış gelirine
sahip, 2019- 2021 döneminde satış
gelirlerini en az yüzde 10 oranında
arttıran ve 2021 döneminde en az 10
çalışana sahip olan şirketler başvuru
yapabilecek. Ayrıca; başvuracak
şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de
bulunması gerekiyor.
Kamu ortaklığı ve/veya halka açık
olan şirketler, yurtdışı merkezli bir
şirketin Türkiye şubesi, hisselerinin
yüzde 51’inden fazlası halka açık
başka bir şirkete ya da bir kamu
şirketine ait olan şirketler, kar
amacı gütmeyen şirketler, franchise
işletmelerinin başvuruları, otomobil
galerileri, kuyumcular, döviz
şirketleri, bankalar, enerji dağıtım
şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt
ve su sağlayıcılar ile holdinglerin
başvuruları geçerli sayılmayacak.
Bir holdingin çatısı altındaki
şirketler ile ortakları arasında
Türkiye dışındaki ülkelerin
vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler)
olan şirketler başvurabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentin
önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe
sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini,
Ankara kedisi ve Ankara arısını (Başkentin 5 Beyazı)
çocuklara tiyatro ile tanıtmaya başladı. ABB Sağlık İşleri
Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
ile iş birliği yaparak Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla
Okulları’nda ‘Başkent’in 5 Beyazı’nı tanıtan bir oyun
sergiledi. Nesli tehlike altında olan ve kentin önemli
sembolleri arasında yer alan hayvanları korumak için
harekete geçen ABB, bu projeyle ‘Başkentin 5 Beyazı’nı
gelecek nesillerin öğrenmesini amaçlıyor.
Tiyatro oyununun hem yazarı hem de yönetmeni
olan Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmen Yardımcısı Erdal
Ozan Metin, projenin çeşitli etkinliklerle birleştirerek
yeni eğitim ve öğretim yılında da süreceğini belirterek,
“‘Başkentin 5 Beyazı’nın tanıtılması sürecinde sanatla
desteklemek adına eğlenceli bir iş yaptığımızı
düşünüyorum. Çocuklarla heyecanla buluşuyoruz” diye
konuştu.

ABB’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Berlin
Europa Senfoni Orkestrası ‘İpek Yolu Senfonisi’ni
seslendirdi. Gençlik Parkı Büyük Sahne’de gerçekleşen
etkinlikte orkestraya, ünlü sanatçı Erdal Akkaya ve
konuk solist Canan Başkaya da türküleriyle eşlik etti.
YAZ KONSERLERİ
Öte yandan ABB, yaz aylarında da kültürel ve sanatsal
etkinliklerle kentlileri buluşturmaya devam edecek.
Popüler müzikten klasik konserlere kadar zengin
repertuvara sahip birçok ünlü sanatçı ile müzik grubu
yaz boyunca ABB’nin ev sahipliğinde açık ve kapalı
alanlarda sahne alacak. Konserler; ABB TV, Youtube
Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları
üzerinden de canlı olarak yayınlayacak. Devam eden
program şöyle olacak. *30 Haziran saat 20.00: Feryal
Öney/ABB Gençlik Senfoni Orkestrası-Gençlik Parkı
Büyük Sahne *2 Temmuz saat 20.00: Kalben-Gençlik
Parkı Büyük Sahne
*3 Temmuz saat 18.00: Özcan Deniz-Çubuk-1 Barajı
Rekreasyon Alanı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer
ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid
Sobacı'nın katılımıyla Millî Eğitim
Bakanlığı ve TRT arasında "İngilizce
Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce
Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü"
imzalandı.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer
ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid
Sobacı'nın katılımıyla Millî Eğitim
Bakanlığı ve TRT arasında "İngilizce
Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce
Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü"
imzalandı.
Millî Eğitim Bakanlığı ve
TRT arasında İngilizce dersi
kazanımlarına yönelik TRT eğitim
içeriklerinin derslerde ve yaz
okulunda kullanılması, etkinlikler
yapılması, basılı ve dijital öğretim
materyallerinin geliştirilmesi amacıyla
"İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları
İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği
Protokolü" imzalandı. Protokol
imza törenindeki konuşmasına
Brezilya'da düzenlenen Liselerarası
Dünya Voleybol Şampiyonası'nda
dünya birincisi olan Ankara TVF
Spor Lisesini tebrik ederek başlayan
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
"Spor lisemizi bu başarısından dolayı
kutluyorum. Hem Türkiye Voleybol
Federasyonu Başkanımızı hem
teknik ekibi hem öğrencilerimizi canı
gönülden kutluyorum. Gerçekten çok
önemli bir başarıya imza attılar ve

namağlup olarak dünya şampiyonu
oldular." dedi.
Bakan Özer, Millî Eğitim
Bakanlığının tüm paydaşlarla
birlikte hareket etmesinin çok
bereketli sonuçlara vesile olduğunu
belirterek "Biz, mesleki eğitimde
yapmış olduğumuz sektörlerle
iş birliği kapasitesini artık eğitim
verdiğimiz tüm alanlara yaymaktan,
genişletmekten dolayı büyük
memnuniyet duyuyoruz. Bizler, son
zamanlarda eğitimdeki paradigmayı
değiştirmeye başladık. Önce Kültür
ve Turizm Bakanlığımızla güzel
sanatlar liselerimizle iş birliğine
gittik. Türkiye'deki tüm güzel sanat
liselerimizi artık Kültür ve Turizm
Bakanlığımızla birlikte yönetiyoruz.
Müfredatı birlikte güncelliyoruz.
Öğrencilerimizin Kültür ve Turizm
Bakanlığının tüm etkinliklerinde
yer almasını, öğretmenlerimizin
eğitimini ve istihdamda da kariyer

planlamasında da Kültür ve Turizm
Bakanlığımızın destek olmasını
istiyoruz. Bu anlamda çok önemli
bir iş birliğinin başlattık. Sonra
Gençlik ve Spor Bakanlığımızla
Türkiye'deki tüm spor liselerini
aynı bağlam içerisinde birlikte
yönetmeye başladık. Daha sonra
Tarım ve Orman Bakanlığımıza tüm
tarım liselerimizi tarım alanında
eğitim veren tüm meslek liselerimizi
birlikte yönetmeye başladık. İşte
bugün de bu bağlamda yabancı
dilde çok önemli bir müktesebatı
olan ve Türkiye'yi sadece içeride
bilgilendirme anlamında değil,
dünyanın tüm noktalarında
erişebildiği, tüm yabancı dillerle
Türkiye'nin mesajını dünyaya ileten
bu anlamda çok önemli bir görevi ifa
eden TRT'mizle, göz bebeğimizle,
yabancı dil eğitimiyle ilgili çok
önemli bir iş birliğine adım atıyoruz."
ifadelerini kullandı.

