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100. Yıl Gençl k Merkez
spor tes sler baştan
sona yen lend
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Påbygg
studiekompetanse
Folkeuniversitetet

Søker du høyere utdanning og trenger
generell studiekompetanse? Vi hjelper deg i
gang.





İHA

16 Haz ran 2020 Salı, 09:42
Güncelleme: 16 Haz ran 2020 Salı,
10:00

Süleymanpaşa Beled yes , b r yandan
şehre kazandırılması planlanan 30 yen
spor tes s n n çalışmalarını sürdürürken
d ğer yandan mevcut tes slerde de
yen leme çalışmaları gerçekleşt r yor. Bu
kapsamda, 100. Yıl Mahalles Gençl k
Merkez 'nde bulunan, uzun yıllar
kullanılmaktan dolayı bakımsız kalan ve
tehl ke oluşturmaya başlayan spor
tes sler nde gerçekleşt rd ğ yen leme
çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tes sler n
Temmuz ayında sporseverler n
kullanımına sunulması beklen yor.
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Süleymanpaşa Beled yes , b r yandan
şehre kazandırılması planlanan 30 yen

Salı

Az Bulutlu

Çarşamba



spor tes s n n çalışmalarını sürdürürken
d ğer yandan mevcut tes slerde de
yen leme çalışmaları gerçekleşt r yor. Bu
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kapsamda, 100. Yıl Mahalles Gençl k
Merkez ’nde bulunan, uzun yıllar
Gündem

Ekonom

kullanılmaktan dolayı bakımsız kalan ve

İş-Yaşam

65 yaş ve üzer ç n son 3 gün

Dünya

tehl ke oluşturmaya başlayan spor
tes sler nde gerçekleşt rd ğ yen leme
çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tes sler n

Spor

Magaz n

Kapalı ten s kortunun zem n n n ve
tentes n n yen lenmes , halı sahanın
boyutları büyütülerek yen den nşa

Sağlık

Yazarlar

2

"Yıkandıkça reng m oturuyor"

3

"Demet Akalın'ın en gar ban
olduğu dönemler"

4

El f Ada büyüdü

5

Berrak'tan spor pozu

6

O kentte korkutan tablo!

Temmuz ayında sporseverler n kullanımına
sunulması beklen yor.

Kadın

1

ed lmes , açık ten s kortunun üzer n n
kapatılarak basketbol, voleybol, hentbol
ve ten s oynanab lecek şek lde çok amaçlı
kapalı spor sahasına dönüştürülmes ve
kafeterya le soyunma odalarının
yen lenmes n kapsayan çalışmalar son
aşamaya geld . Kısa süre ç nde b t r lecek
olan yen leme çalışmaları le her hava
koşulunda b rçok spor akt v tes n n
yapılab leceğ spor tes sler
Süleymanpaşa’ya kazandırılmış olacak.
“Temmuz’da gençler m ze tes sler n
kapılarını açacağız”
Konuyla lg l açıklamada bulunan
Süleymanpaşa Beled ye Başkanı Cüneyt
Yüksel, “100. yıl Mahallem zde bulunan
Gençl k Merkez m z n spor tes sler komple
yen lend . Ten s kortumuzun yanı sıra çok
amaçlı spor sahamızı basketbol, voleybol,
hentbol ve ten s sporları ç n uygun hale
get rd k. Spor kompleks m z ç ne,
standartlara yakın ölçülerde
kazandırdığımız futbol sahamızı da, genç
kardeşler m z n h zmet ne sunuyoruz.
İnşallah Temmuz ayı le b rl kte
Süleymanpaşa’mızın sportmen
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gençler m ze tes sler m z n kapılarını
açacağız. Yılsonuna kadar yaklaşık 30 yen
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spor alanını daha şehr m ze
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Dünya
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kazandıracağımızın müjdes n de
bugünden verel m. Ş md den hayırlı olsun”
d ye konuştu.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geç len
tüm Tek rdağ haberler , bu bölümde
Haberturk.com ed törler n n h çb r ed toryal
müdahales olmadan otomat k olarak ajans
kanallarından geld ğ şekl yle yer almaktadır.
Tek rdağ Haberler alanında yer alan
haberler n heps n n hukuk muhatabı haber
geçen ajanslardır.

YEREL HABER


İLGİLİ HABERLER

YEREL HABERLER



Yanlışlıkla eş n n ayağını ezd

Ev çöplüğe
hüngür hün

“Günün manşetler n ve en çok okunan
haberler n her sabah e-postanızdan tak p etmek
ç n Habertürk bültene üye olun.”



E-posta adresinizi yazınız!
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