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‘Ankara Kalesi Bedeninde Devşirme
Taşlar’ sergisi Kızılay Metro Sanat
Galerisi’nde açıldı. Tarih boyunca pek
çok kez onarılan Kale taşları, o günün
şartlarında o medeniyeti yansıtıyor Kızılay
Metro Sanat Galerisi, Dr. Cabir Deniz
Seyran’ın çektiği fotoğraflardan oluşan
“Ankara Kalesi Bedeninde Devşirme Taşlar”
isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. ABB
Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı
Bekir Ödemiş’in açılışını yaptığı sergi, 12
Ağustos Cuma gününe kadar gezilebilecek.

www.camlikankara.com

ATO Başkanı Baran, mesleki eğitimde ilk defa yaratıcı kültür endüstrilerine odaklanan bir projeye imza
atıldığını belirterek, “Proje ile mesleki eğitimi, girişimcilik ve yaratıcı ekonomiyle buluşturacağız” dedi.

TEŞVİK AMACI
ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun mesleki
eğitimde ilk defa yaratıcı kültür endüstrilerine
odaklanan bir projeye imza attığını belirterek,
“Proje ile mesleki eğitimi, girişimcilik ve yaratıcı
ekonomiyle buluşturacağız” dedi.Yaratıcı kültür
endüstrilerinin özellikle gelişmiş ülkelerde
her geçen gün daha çok gündeme gelerek,
ekonomideki payını artırdığına dikkat çeken
Baran, projeyle kültür endüstrileri ile ilişkili
alanlarda teknik eğitim gören 16 ila 29 yaş
arası gençleri girişimciliği bir kariyer seçeneği
olarak değerlendirmelerini teşvik etmeyi
amaçladıklarını söyledi.

Yenimahalle Belediyesi, Ata, Mehmet Akif Ersoy,
Yenibatı ve Pamuklar Mahallesi’nde yapımı süren 4
yeni park ile ilçedeki park sayısını 465’e çıkarıyor.
HABERİ DIŞ SAYFADA

YETENEK KAZANDIRACAK
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde
gerçekleşen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Başkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu’nun açılış konuşmalarını yaptığı
toplantıya, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çankaya Kaymakamı Murat Duru,
Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay,
ATO Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Çetinkaya ile çok sayıda davetli katıldı.

SALGININ MEVSIMI OLMAZ

GÜVENDE

Ankaragücü, savunmasını Bosna
Hersekli Nihad Mujakic ile güçlendirip,
15. transferini yaptı.Sarı-lacivertli
ekibin yeni oyuncusu 24 yaşında ve
1.89 metre boyunda. Sinan Osmanoğlu
(1.95 metre) ve Uros Radakoviç’in
(1.94 metre) ardından Mujakic’in gelişi
ile birlikte defansın merkezinde, boy
ortalaması bir hayli yükseldi.
HABERİ İÇ SAYFADA

A
HABERİ İÇ SAYFAD

MESLEKi EĞiTiMDE
YARATICI EKONOMi

YEŞIL ALAN ARTTI

Hava sahası

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.
Mustafa Necmi İlhan, Bakanlığı'n açıkladığı
haftalık COVID-19 tablosundaki rakamlara
göre günlük vaka sayısının ortalama 50
bin civarında olduğunu, günlük 22 kişinin
yaşamını yitirdiğini söyledi.İlhan, "Bu
rakamlar azımsanacak rakamlar değil. Bu
yüzden mutlaka maskemizi kalabalık olan
yerlerde takmalıyız" dedi. Prof. Dr. Mustafa
Necmi İlhan, 18-24 Temmuz haftasında 365
bin 424 kişinin koronavirüs testinin pozitif
çıktığını, 157 kişinin yaşamını yitirdiğini
hatırlattı. İlhan, "Bakıldığında dünyada
koronavirüs vakalarında bir artış var. Yeni
vakaların öldürücü olmadığını, daha çok
grip-nezle gibi gittiğine şahit oluyoruz.

COVID-19’un hızlı ve dikkat
çeken bir tırmanma sürecine
geçmesi, “Sonbaharda maske
kullanımına geri döner miyiz?”
sorusunu gündeme getirdi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,
Ankara’da artışa geçen COVID-19
vakalarını Hürriyet Ankara’ya
değerlendirdi.Ceyhan, “Şu
anda biz, büyükşehirlerdeki
vaka artışını görüyoruz.
Diğer illerde de artışların
başlaması bekleniyor. Ben yeni
tedbirlerin alınması gerektiğini
düşünüyorum” diye konuştu.

KAYIT DIŞI
TEHLIKE SAÇIYOR
KENTI TANITAN

GEZiLER
HABERİ DIŞ SAYFADA

Ankara Ticaret Odası olarak mesleki
eğitim, nitelikli işgücü, kariyer gelişimi ve
girişimcilik konularını önemsediklerini ve
bu konuda eğitimler düzenleyerek, projeler
hayata geçirdiklerini anlatan Baran, “Mesleki
ve teknik eğitimden mezun olan gençlerimiz, iş
aramak yerine, yaratıcı endüstrilerde yetenek
ve deneyimini ortaya koyarak kendi gelirini elde
edeceği hatta istihdam sağlayacağı donanıma
kavuşmuş olacak” diye konuştu.
HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB),
başkentin çevre ilçelerine düzenlediği
ücretsiz kent gezilerine yaz aylarında da
devam ediyor. Geziye katılmak isteyenler 153
üzerinden başvuru yapabilirler.

Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzeri
Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları
Federasyonu Başkanı Yusuf Aslantürk,
elektrik kontaklarından kaynaklanan
yangınlara ilişkin bir değerlendirme yaptı.
Aslantürk, elektrik ve sıhhi tesisat
alanında yetkisiz ve kayıt dışı çalışan
kişilerin tehlikelere zemin hazırladığına
dikkat çekerek, “Kayıt dışının önüne
geçmek gerekiyor” uyarısında bulundu.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde
bulunun palet fabrikasında pazartesi
akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye
ekiplerinin uzun uğraşları sonucu
kontrol altına alınarak söndürüldü.
A
HABERİ İÇ SAYFAD
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan,
Bakanlığı'n açıkladığı haftalık COVID-19
tablosundaki rakamlara göre günlük
vaka sayısının ortalama 50 bin civarında
olduğunu, günlük 22 kişinin yaşamını
yitirdiğini söyledi.İlhan, "Bu rakamlar
azımsanacak rakamlar değil. Bu yüzden
mutlaka maskemizi kalabalık olan
yerlerde takmalıyız" dedi.
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 1824 Temmuz haftasında 365 bin 424
kişinin koronavirüs testinin pozitif
çıktığını, 157 kişinin yaşamını yitirdiğini
hatırlattı. İlhan, "Bakıldığında dünyada
koronavirüs vakalarında bir artış var.
Yeni vakaların öldürücü olmadığını,
daha çok grip-nezle gibi gittiğine
şahit oluyoruz; ama ister istemez
vaka sayısındaki artış ile beraber
risk grubundaki vatandaşlarımızın
etkilenme oranı artıyor. Risk grubunda
olan vatandaşlarımızın koronavirüsü
ağır geçirme, hastanede tedavi görme,
yoğun bakımda olma ve vefat etme
ihtimalleri maalesef daha da yüksek
oluyor” dedi
ORTAMI HAVALANDIRIN
Bireysel önlemelere dikkat
edilmesi gerektiğini ifade eden İlhan,
“Maskemizi kalabalık olan yerlerde
takmamız, ortamın havalandırılmasına
mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor.
Sağlık kuruluşlarında maske takma
halihazırda zorunlu. Bunun dışındaki
diğer toplu alanlar, toplu taşımalar,
uçaklar çok kalabalık AVM’lerde ise
şu an böyle bir yaklaşım söz konusu
değil. Vatandaşların bu tip yerlerde
kendilerini korumak için kendi
inisiyatiflerinde maske takmaları en
doğru yaklaşım olacaktır" dedi.
HAREKETLİLİK VAKAYI ETKİLEDİ
Prof. Dr. İlhan, bayram sonrasında
vakaların iki katına kadar çıkabileceğini
söylediklerini ve bunun gerçekleştiğine

dikkat çekerek, "İnsanların bir arada
olmak için çoğunlukla memleketlerine
gittiği, tatil beldelerine gittiği,
hareketliliğin çok olduğu zamanlar
her ne kadar hava sıcak olduğu
için insanlar dışarıda olmayı tercih
etse de tabii bireysel dikkatsizlikler
maalesef vakaların bu şekilde
artmasına sebep oluyor. Bunların
üzerine bulaştırıcılığı çok yüksek olan
Omicronun alt varyantlarını eklemek

‘Ankara Kalesi Bedeninde
Devşirme Taşlar’ sergisi Kızılay
Metro Sanat Galerisi’nde
açıldı. Tarih boyunca pek çok
kez onarılan Kale taşları, o
günün şartlarında o medeniyeti
yansıtıyor Kızılay Metro Sanat
Galerisi, Dr. Cabir Deniz
Seyran’ın çektiği fotoğraflardan
oluşan “Ankara Kalesi
Bedeninde Devşirme Taşlar”
isimli sergiye ev sahipliği
yapıyor. ABB Kültür ve Tabiat
Varlıkları Daire Başkanı Bekir
Ödemiş’in açılışını yaptığı
sergi, 12 Ağustos Cuma gününe
kadar gezilebilecek.Bekir
Ödemiş, Ankara’da yaşamış
kadim uygarlıklara ait tüm
tarihi, kültürel ve arkeolojik
mirasın restorasyonu için yoğun
çalışmalar gerçekleştirdiklerine
dikkat çekerek, “Ankara
Kalesi Ankara’nın en önemli
değerlerinden birisidir.
Kalemizin yapım tarihi tam
olarak bilinmemekle birlikte en
az 2 bin 250 yıllık bir yapı olarak
tanımlayabiliyoruz. Kale zaman
içerisinde yıprandıkça onarımlar
geçirmiş, onarımlar esnasında o
günün koşullarında bulunabilen
en uygun malzemeler
değerlendirilmiş. Kale
bedeninin onarımında kullanılan
malzemeler Ankara’da yaşamış

uygarlıkların bırakmış olduğu
arkeolojik ve kültürel varlıklar
olarak da sergide beliriyor.
Bunun için Ankara Kalesi
Ankara’nın bir açık hava müzesi.
Kale katmanlarına baktığımızda
Ankara’da yaşamış olan tüm
uygarlıkların izlerini görmemiz
mümkün” diye konuştu.
HER MEDENİYET
İZİNİ BIRAKMIŞ
Kale onarımında çeşitli
medeniyetler tarafından Ankara
Kalesi’ne yerleştirilen taşların
surlara gömülü vaziyette
korunmuş bir şekilde kalmasını,
üzerinde yazı ve çeşitli
figürlerin bulunduğu taşların
kaybolmaması adına büyük
bir şans olarak niteleyen Dr.
Cabir Deniz Seyran, “Her şey
Kale girişinde yer alan taşı fark
etmemle başladı. Aynı şekilde
meydanda bulunan çeşmenin
yanındaki taşlarla devam etti.
Sonuçta bir derya olarak bu tür
taşların iç ve dış kale surlarında
gömülmüş vaziyette olduğunu
görmemle birlikte bununla ilgili
bir proje yapmam gerektiğini
düşündüm. 2 yıldan fazla
bir sürede Ankara Kalesi’ne
giderek bu taşları fotoğrafladım.
Buraya gelen her medeniyet ‘biz
de buradayız’ der gibi taşları
surların içine yerleştirmiş” dedi.

gerek. Böyle olduğu zaman şu an biz
eğer kişisel önlemlerimizi arttırmaz,
dikkat etmezsek, vakaların ne zaman
aşağıya düşeceğinin tek yanıtı Omicron
varyantının bulaştırıcılığı daha az
bir varyanta dönüşmesine bağlı gibi
görünüyor. Bireysel önlemlere dikkat
edilmediği sürece, varyant da devam
etiği sürece vakalar bir süre daha böyle
gidecek diye söylemek mümkün” diye
konuştu.

Kariyer merkezi
iş umudu oluyor

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

Ankara Büyükşehir
Belediyesi iş arayanlar ve
işverenler arasında köprü
olacak ‘Kariyer Merkezi’
projesini başlattı.
Uzman ekiplerle
danışmanlık hizmetinin
verildiği Gençlik Parkı
içindeki merkez; personel
arayan firmalarla iş arayan
vatandaşları bir araya getiriyor.
İşsizlik sorununun çözümüne
destek olmak için kurulan ve
farklı meslek gruplarında iş
arayan vatandaşların hafta içi
08.30 17.30 saatleri arasında
başvuru yapabildiği Kariyer
Merkezi, Ulus Gençlik

Parkı Doğanbey Mahallesi,
Hisarparkı Caddesi, No:14/12
adresinde bulunuyor.
HER KONUDA DANIŞMAN
Kariyer Merkezi’ndeki
görevli uzman personel; iş
arayan vatandaşlara meslek
edinme, kariyer planlama,
CV hazırlama, iş arama
kanallarının etkin kullanımı ve
mülakat süreçleri hakkında
nitelikli danışmanlık hizmeti
veriyor.Merkez, özel sektörde
personel arayan firmaların mavi
yaka ve beyaz yaka personel
ihtiyaçları doğrultusunda
işveren ve iş arayan
vatandaşları bir araya getiriyor.
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MESLEKi EĞiTiMDE
YARATICI EKONOMi
ATO Başkanı Baran, mesleki eğitimde ilk defa yaratıcı kültür endüstrilerine odaklanan bir projeye imza
atıldığını belirterek, “Proje ile mesleki eğitimi, girişimcilik ve yaratıcı ekonomiyle buluşturacağız” dedi.
Ankara Ticaret Odası’nın, Kültür
ve Turizm Bakanlığı destekleriyle
ATO İDEA ve Başkent Üniversitesi
Yaratıcı Kültür Endüstrileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi
(YAKEM) koordinatörlüğünde
yaratıcı ekonomiye girişimci
kazandırmak amacıyla hayata
geçirdiği “Mesleğim Kültürüm:
Kültürel Üreticiler için Girişimcilik
ve Kariyer Gelişimi Projesi”nin
tanıtım toplantısı ATO Meclis
Salonu’nda yapıldı.Ankara
Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen,
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Özgül Özkan Yavuz ile Başkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ.
Haldun Müderrisoğlu’nun açılış
konuşmalarını yaptığı toplantıya,
Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız,
Çankaya Kaymakamı Murat Duru,
Yenimahalle Kaymakamı Türker
Çağatay Halim, ATO Başkan
Yardımcısı Temel Aktay, ATO
Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih
Çetinkaya ile çok sayıda davetli
katıldı.
TEŞVİK AMACI
ATO Başkanı Gürsel Baran,

ATO’nun mesleki eğitimde ilk
defa yaratıcı kültür endüstrilerine
odaklanan bir projeye imza attığını
belirterek, “Proje ile mesleki
eğitimi, girişimcilik ve yaratıcı
ekonomiyle buluşturacağız” dedi.
Yaratıcı kültür endüstrilerinin
özellikle gelişmiş ülkelerde her
geçen gün daha çok gündeme
gelerek, ekonomideki payını
artırdığına dikkat çeken Baran,
projeyle kültür endüstrileri ile ilişkili
alanlarda teknik eğitim gören 16 ila
29 yaş arası gençleri girişimciliği
bir kariyer seçeneği olarak
değerlendirmelerini teşvik etmeyi
amaçladıklarını söyledi
BARAN: İŞ ARAMAYACAK
YETENEK KAZANDIRACAK
Ankara Ticaret Odası olarak
mesleki eğitim, nitelikli işgücü,
kariyer gelişimi ve girişimcilik
konularını önemsediklerini ve bu
konuda eğitimler düzenleyerek,
projeler hayata geçirdiklerini
anlatan Baran, “Mesleki ve
teknik eğitimden mezun olan
gençlerimiz, iş aramak yerine,
yaratıcı endüstrilerde yetenek ve
deneyimini ortaya koyarak kendi
gelirini elde edeceği hatta istihdam

sağlayacağı donanıma kavuşmuş
olacak” diye konuştu.
YAVUZ: GENÇLER
DESTEKLENECEK
Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Özgül Özkan
Yavuz da toplantıda yaptığı
konuşmada, kültür endüstrilerinin
ticari değer, istihdam ve fikri
mülkiyet yaratan özellikleriyle
gelişmişliğin ve kalkınmanın önemli
kaldıraçlarından ve bileşenlerinden
biri olduğunu söyledi. Yavuz,
yüksek katma değere sahip olan
kültür endüstrilerinin ve bu alanda
üretim yapan özellikle gençlerin
desteklenmesinin öncelikleri
arasında yer aldığını belirtti.Başkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ.
Haldun Müderrisoğlu ise yaptığı
konuşmada Başkent Üniversitesi
olarak, Yaratıcı Kültür Endüstrileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin
(YAKEM) kurulduğu 2016 yılından
bu yana yerel yönetimler,
üniversiteler kamu kurumları sivil
toplum kuruluşları ve uluslararası
kuruluşlarla iş birliği içinde yaratıcı
endüstrilerin gelişmesi amacıyla
çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti.
Haber Merkezi

KAYIT DIŞI TEHLIKE SAÇIYOR
Türkiye Elektrik Elektronik
ve Benzeri Teknisyenleri Esnaf
ve Sanatkârları Federasyonu
Başkanı Yusuf Aslantürk, elektrik
kontaklarından kaynaklanan
yangınlara ilişkin bir değerlendirme
yaptı.
Aslantürk, elektrik ve sıhhi
tesisat alanında yetkisiz ve kayıt
dışı çalışan kişilerin tehlikelere
zemin hazırladığına dikkat çekerek,
“Kayıt dışının önüne geçmek
gerekiyor” uyarısında bulundu.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde
bulunun palet fabrikasında pazartesi
akşam saatlerinde çıkan yangın,
itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları

sonucu kontrol altına alınarak
söndürüldü. Yangın sonrası bölgede
incelemelerde bulunan Sincan
Belediye Başkanı Murat Ercan, “İlk
tahminlere göre elektrik kontağından
kaynaklandığı düşünülüyor.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın
tamamen söndürüldü” açıklamasında
bulununca gözler yeniden ev ve
iş yerlerinde bulunan elektrik
kontaklarındaki tehlikeye çevrildi.
Hürriyet Ankara’ya değerlendirmede
bulunan Türkiye Elektrik Elektronik
ve Benzeri Teknisyenleri Esnaf ve
Sanatkârları Federasyonu Başkanı
Yusuf Aslantürk, yaşanan sorunları
dört başlık altında değerlendirdi:

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

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

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19

Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi No: 115/C Mamak/ANKARA
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SALGININ MEVSIMI OLMAZ
COVID-19’un hızlı ve dikkat çeken bir
tırmanma sürecine geçmesi, “Sonbaharda
maske kullanımına geri döner miyiz?” sorusunu
gündeme getirdi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Ankara’da
artışa geçen COVID-19 vakalarını Hürriyet
Ankara’ya değerlendirdi.Ceyhan, “Şu anda
biz, büyükşehirlerdeki vaka artışını görüyoruz.
Diğer illerde de artışların başlaması bekleniyor.
Ben yeni tedbirlerin alınması gerektiğini
düşünüyorum” diye konuştu.
Ankaralıların maske kullanımının diğer illere
göre daha iyi bir seviyede olduğunu belirten
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, özellikle kapalı,
kalabalık alanlarda ve toplu taşımada maske
kullanımının önemine dikkat çekti. Salgının
seyri hakkında açıklamalarda bulunan Prof.
Dr. Ceyhan, şunları söyledi:“Omicron varyantı,
diğer varyantlara göre daha hafif seyrediyor
fakat çok daha hızlı bir şekilde bulaşıyor.
Altıncı dalganın içindeyiz. Dünyanın diğer
ülkelerinin verilerinden yola çıkarsak, artan
vakalardaki varyantların BA.4, BA.5 varyantı
olduğu görülüyor. Ve bu iki varyant, yeni
dalgayı oluşturuyor. İzlenimlerime göre, hastalık
şu anda oldukça yaygın. Örneğin ABD’de
bilim insanları vakaların en fazla 20’de 1’ini
saptayabildiğini düşünüyor. Biz de bu oranın
daha düşük olduğu kanısındayım.”
BÜYÜKŞEHİRDEN TAŞRAYA...
Ankara gibi diğer büyükşehirlerde de
artışa geçen koronavirüs vakalarının nedenini
değerlendiren Ceyhan, “Bu durum önceki
dalgalarda, özellikle 3’üncü dalgada da böyle
oldu. Koronavirüs önlemleri kaldırıldığında,
alınan kararın son derece yanlış olduğunu
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vurgulamıştım. Arkasından yeni bir dalga
gelebileceğini söylemiştim. Nitekim geldi...
Özellikle turistik bölgelerde zaman geçiren
insanlar, kendi yaşadıkları şehre döndüklerinde
virüsün yayılması da hız kazandı. Dalga, önce
büyükşehirlerde Ankara, İstanbul, İzmir gibi
şehirlerde görülüp arkasından taşraya doğru
yayılım gösterir. Şu anda biz, büyükşehirlerdeki
vaka artışını görüyoruz” diye konuştu.
ANKARA’DA MASKE KULLANIMI İYİ
Ankara’da maske kullanımının diğer illere
göre daha iyi bir seviyede olduğunu ifade
eden Ceyhan, “Bazı bölgelerde kurallara biraz
daha uyulduğunu görüyoruz. Taşraya gittiğiniz
zaman, neredeyse hiç maske takan yok. Bunun
sorumlusu elbette halk değil” dedi.
ZORLAYICI TEDBİR ALINMASI GEREKLİ
“Sonbahar’da maske kullanımına geri döner

miyiz?” sorusunun fazlaca gündem de olduğunu
belirten Mehmet Ceyhan, şöyle konuştu:
“Salgının mevsimi olmaz. Salgında yeni bir
dalgayı yaratan mevsim veya ay değildir. Geçen
sene 3’üncü dalga temmuz ayında, bu sene de
haziran ayında başladı. Sonbaharın tek özelliği
okulların açılması ve iş yerlerinde yoğunluğun
artması.
Eğer bunlara yönelik önlemler alınmazsa
sonbaharda da vaka sayısı yükselebilir.
Dolayısıyla ben yeni tedbirlerin alınması
gerektiğini düşünüyorum.
Maskeyi elbette ki sürekli takmamız
gerekmiyor. Özellikle kapalı ve kalabalık
alanlarda kullanmak gerekiyor. Yetkililer,
zorlayıcı tedbir getirmediği sürece,
vatandaşların bir kısmı maske kullanımına
devam eder, bir kısmı devam etmez.”

YENI PARKLARLA YEŞIL ALAN ARTTI
Yenimahalle Belediyesi, Ata,
Mehmet Akif Ersoy, Yenibatı ve
Pamuklar Mahallesi’nde yapımı
süren 4 yeni park ile ilçedeki
park sayısını 465’e çıkarıyor. Park
yapım çalışmalarını denetleyen
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar, “İlçemizde kişi başına düşen
yeşil alan miktarını her yıl artırıyoruz.
Çalışmaların hızla sürdüğü dört
yeni parkımızıda en yakın sürede
tamamlayarak vatandaşımızın
hizmetine sunacağız” diye konuştu.
İlçe sakinlerinin parklarda hoş
vakit geçirdiğini söyleyen Başkan
Yaşar, “Yenimahalleliler sokağa
çıksın evlerine kapanmasın,
parklarımızda oturma alanlarıyla,

egzersiz aletleriyle güzel vakit
geçirsin istiyoruz” dedi. Ata
Mahallesi’ne konumlandırılan
parkta; 110 metrekare egzersiz alanı,
490 metrekare çocuk oyun alanı,
dinlenme alanları ve 3 bin metrekare
yeşil alan bulunurken, Mehmet Akif
Ersoy Mahallesi’ne yapılan parkta;
basketbol sahası, 270 metre koşu
yolu, 275 metrekare çocuk oyun
alanı, 87 metrekare egzersiz alanı
ve 2 bin 400 metrekare yeşil alan
bulunuyor.Yeni Batı Mahallesi’ne
kazandırılan parkta ise basketbol
sahası, 216 metrekare çocuk oyun
alanı, 340 metre koşu yolu, dinlenme
alanları ve 4 bin 800 metrekare yeşil
alan buldu.

KENTI TANITAN GEZILER
Ankara Büyükşehir
Belediyesi(ABB), başkentin çevre
ilçelerine düzenlediği ücretsiz kent
gezilerine yaz aylarında da devam
ediyor.
Kent gezileri ile yerel ekonominin
canlanmasına da katkıda bulunan
ABB, bireysel ve grup olarak katılmak
isteyenler için Başkent 153 üzerinden
başvuru almayı sürdürüyor.
2019 yılından bugüne kadar
52 binin üzerinde vatandaş kent
gezilerine katıldı.ABB, çevre
ilçelere düzenlediği kent gezileriyle
vatandaşlara Ankara’yı tanıtmaya
devam ediyor.Aynı zamanda yerel
esnafa da ekonomik yönden destek

olmayı amaçlayan Büyükşehir
Belediyesi, yaz aylarında da
vatandaşlardan gelen yoğun talep
nedeniyle ücretsiz kent gezileri
düzenlemeyi sürdürüyor.
TURİSTLER KAYNAŞIYOR
Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı, sosyal belediyecilik
örneklerinden biri olarak hayata
geçirdiği hizmetiyle Ankara’nın
tanıtımına ve yerel ekonominin
canlanmasına da katkı sağlıyor.Yerli
ve yabancı turistlerin kaynaşma fırsatı
bulduğu turistik gezi kapsamında
yöresel pazarları da ziyaret eden
vatandaşlar, tahsis edilen otobüslerle
tarihi ve kültürel alanlar ile mesire

yerlerini de geziyor.
SAYI 52 BİNİ GEÇTİ
Başkent 153’ü arayarak bireysel
ya da grup şeklinde kontenjan
dâhilinde başvuru yapabilen
vatandaşlar; Nallıhan, Bala, Kalecik,
Kahramankazan, Beypazarı,
Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere,
Şereflikoçhisar, Kızılcahamam,
Haymana, Evren, Güdül ve Elmadağ
ilçelerine düzenlenen kent gezilerine
yoğun ilgi gösteriyor.Başkentin
ilçelerine düzenlenen sefer sayısı
2019 yılından itibaren bugüne kadar
bin 312’ye ulaşırken, kent gezilerine
katılanların sayısı da 52 bin 480 kişi
oldu.

Ankaragücü, savunmasını Bosna
Hersekli Nihad Mujakic ile güçlendirip,
15. transferini yaptı.Sarı-lacivertli
ekibin yeni oyuncusu 24 yaşında ve
1.89 metre boyunda. Sinan Osmanoğlu
(1.95 metre) ve Uros Radakoviç’in
(1.94 metre) ardından Mujakic’in gelişi
ile birlikte defansın merkezinde, boy
ortalaması bir hayli yükseldi.
Süper Lig kulvarında, yeni
sezondaki ilk maçını büyük
bir heyecanla bekleyen MKE
Ankaragücü’nde, taraftarın ‘stoper
nerede’ sorusunun cevabı verildi. Sarılacivertliler, Bosna Hersek’in Sarajevo
takımında forma giyen 24 yaşındaki
stoper Nihad Mujakic’i renklerine
bağladı. 24 yaşındaki oyuncu, Beştepe
Tesisleri’nde düzenlenen imza
töreninde, kendisini 4 yıllığına sarılacivertli formaya bağlayan imzayı attı.
İmza törenine, kulüp başkanı Faruk
Koca ile futbol koordinatörü Emre
Yıldız katıldı.Futbol kariyerine ülkesinin
Sarajevo takımında başlayan 24
yaşındaki oyuncu, bu kulüpte geçirdiği
3 sezonda toplam 46 maça çıktı.
Belçika Ligi’nde Kotrrijk ve Beveren
takılarında ayrı sezonlarda görev yapan
Mujakic, fazla forma şansı bulamadı ve
sadece 8 karşılaşmada görev aldı.20222021 sezonunda Hırvatistan Lig’i
takımlarından Hajduk Split’te kiralık
olarak oynayan Mujakic, 26 maçta
sahada yer aldı.
Bosna Hersek U-19 ve U-21
takımlarında toplam 12 maçta görev
yapan Nihad Mujakic, Bosna Hersek
Milli Takımı’nda ise 8 maçta forma
giydi.

