TARiHi TÜRBE

RESTORE EDiLECEK
Yatırımlarını ilçenin tümüne yayarak devam eden Yenimahalle Belediyesi, Memlik

Mahallesi’nde bulunan Abalı Baba Türbesi’nde restorasyon çalışması gerçekleştirecek.

ANKARA
ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
08 AĞUSTOS 2022
PAZARTESİ

www.camlikankara.com

MILLI GÜREŞÇILERE
YAZ ŞENLİKLERİ

SÜRÜYOR

ROKETSAN GÜCÜ
Dünya şampiyonasına hazırlanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’ten, ülkemizin savunma gücü
Roketsan’a sürpriz ziyaret. Gerçekleşen ziyaret de gündem Türk güreşinin başarısı oldu.

MİLLİ GÜREŞÇİLERİ AĞIRLADI
Türkiye Güreş Federasyonu Elmadağ Kamp
Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren Güreş Milli
Takımının başarılı isimleri Roketsan Genel
Müdürü Murat İkinci ve yöneticilerden Halil
Özkan’ı ziyaret etti.
Kayaalp’in yanı sıra Türkiye Güreş
Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı
Mehmet Ayhan, Milli Takım Antrenörü Cenk
İldem ile Milli Güreşçi Doğan Yılmaz’ın da
katıldığı ziyaret, şampiyonalara hazırlanan
güreşçilere doping oldu.

Mamak Belediyesi her hafta bir
mahallede “Mahallem Şenleniyor” diyerek
yaz akşamlarını renklendiriyor.
Yaz şenlikleri ‘Mahallem Şenleniyor’
etiketiyle Mamak'ta devam ediyor.
İlk olarak Başak Mahallesinde
gerçekleştirilen şenliğe Mamaklılar yoğun
ilgi gösterdi. Yaz şenliklerinde, illüzyon ve
kukla gösterileri ile çocuklar unutulmaz
birgün geçirirken, mahalleliler mini
konserle eğlencenin tadına vardı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Türkiye’nin savunmadaki göz bebeği
Roketsan’ın Genel Müdürü İkinci’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen ziyaret renkli
görüntülere sahne oldu. Genel müdür ikinci
minderdeki gururumuz Rıza Kayaalp ve
beraberindeki ekibe günün anısına roket maketi
hediye ederek, şampiyonalarda başarılar diledi.
HABERI DIŞ SAYFADA

EYYAM-I BAHURU
BAŞKENTLiLERE SORDUK

Esnafa öğretici

Sıcak havalar yurt genelinde etkisini artırarak
devam ettirmekte, Ankaralılara sıcak havaları ve ne
gibi önlemler aldıklarını sorduk ‘’ Eyyam-ı bahur ‘’
sıcaklıkları hemen her bölgede kendini gösterirken
Ankaralılar ile sıcak ve bunaltıcı havayı konuştuk.
Vatandaşların büyük çoğunluğu bunaltıcı
havanın asıl sebebinin küresel ısınma olduğunu
belirtirken, bazı vatandaşlarımız havaların normal
seyrinde ilerlediğini söyledi.
Haberi İç Sayfada

teknolojik TIR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş
birliğinde sürdürülen ‘Restoran ve Kafeler
Dijitalleşiyor Projesi’ saha uygulaması,
başkentte yarın başlıyor. Ankara Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB)
tarafından yürütülen program kapsamında,
proje için hazırlanan Eğitim TIR’ı, 2 gün
boyunca Ulus’taki Melike Hatun Camii
önünde olacak. Proje kapsamında
oluşturulan www.esnafakademi.org
portalında bulunan ‘Dijital Pazarlama,
Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya
Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama’
eğitimleri, lokantacı esnafına ücretsiz
olarak verilecek.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

ÇOCUKLARDAN DOĞA VE ÇEVRE MESAJI

İNTERNETLI OTOBÜSLER
EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüslerinde ücretsiz
internet hizmeti için yaklaşık bir aydır süren Wi-Fi cihazı
kurulum işlemleri ve test çalışmalarını tamamladı.

Keçiören Belediyesi tarafından
çevre temizliği ve orman
yangınlarına dikkat çekmek için
düzenlenen sosyal farkındalık
etkinliğinde minik sokak
süpürgecileri sahaya indi.Etkinlik
kapsamında çevrenin, ağaçların
ve doğanın korunmasına ilişkin
toplumdaki duyarlılığı artırmak
için temizlik kıyafeti giyen 5 minik
öğrenci, ilçedeki Kalaba Kent
Meydanı’nda buluştu. Ellerinde
tuttukları dövizlerle mesaj veren
minikler, tütünlü ürünlerin doğa için
ne kadar zararlı olduğunu yansıttı.
A
HABERİ İÇ SAYFAD
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TARiHi TÜRBE

RESTORE EDiLECEK
Yatırımlarını ilçenin tümüne yayarak devam eden Yenimahalle Belediyesi, Memlik

Mahallesi’nde bulunan Abalı Baba Türbesi’nde restorasyon çalışması gerçekleştirecek.
Yatırımlarını ilçenin tümüne yayarak
devam eden Yenimahalle Belediyesi,
Memlik Mahallesi’nde bulunan
Abalı Baba Türbesi’nde restorasyon
çalışması gerçekleştirecek.
Vatandaşlarının talep ve istekleri
doğrultusunda çalışmalarını
sürdürmeye devam eden Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
“Yenimahalle sakinlerinin talep
ve istekleri doğrultusunda gerek
alt yapıda gerekse üst yapıda
yenileme gerektiren bölgelerde
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Memlik Mahallesi’nde bulunan Abalı
Baba Türbesi, vatandaşlarımızın
sıklıkla ziyaret ettiği bir türbe. Fen
İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz
kısa süre önce ihalesi yapılan

restorasyon çalışmalarına başlayacak
ve sonbaharda yenileme işlemlerini
bitirecek. Yıkım tehlikesi altındaki Abalı
Baba Türbesi, mevcut türbe yapısı,

parsel içi ulaşım yolları, tuvaletler ve
avlusu ile yenilenerek tekrar açılacak”
dedi.
Haber Merkezi

ÇOCUKLARDAN DOĞA VE ÇEVRE MESAJI
Doğaya ve çevreye karşı
duyarlılığı arttırmak için özel
bir etkinlik hazırlayan Keçiören
Belediyesi, çocuklar ile önemli
mesajlar verdi.
Keçiören Belediyesi tarafından
çevre temizliği ve orman
yangınlarına dikkat çekmek için
düzenlenen sosyal farkındalık
etkinliğinde minik sokak
süpürgecileri sahaya indi.Etkinlik
kapsamında çevrenin, ağaçların
ve doğanın korunmasına ilişkin
toplumdaki duyarlılığı artırmak
için temizlik kıyafeti giyen 5 minik
öğrenci, ilçedeki Kalaba Kent
Meydanı’nda buluştu. Ellerinde
tuttukları dövizlerle mesaj veren
minikler, tütünlü ürünlerin doğa için
ne kadar zararlı olduğunu yansıttı.
BÜYÜKLERE ÖRNEK OLDULAR
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, “Çocuklarımız
vatandaşlarımıza, ‘Arabada sigara
içiyorsan izmaritini atma, sokakta
içiyorsan atma, parkta içiyorsan
atma, yürürken atma ve çevreni

kirletme’ diyor. Bunun ötesinde
birçok orman yangınının nedeni
sigara izmariti. Asırlık ağaçlar
yanıyor, binlerce dönümlük alan
kül oluyor. Bu ağaçların tekrar

yeşermesi için en az 20 yıl gerekiyor.
Bir izmarit 40-50 yılı, milyarlarca
ağacı, binlerce dönümü götürüyor.
Çocuklarımızın duyarlılığını büyükler
de göstermeli” dedi.
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Görsel Sanatların
Kültürel Gelişime Etkisi
Genç neslin tarih şuuru ve milli
moral bulması
sanat eserleriyle,
edebi eserlerin
yanında özellikle de film ve dizi
gibi etkisini gün
geçtikçe artıran
görsel yapımlar
sayesinde geliştirecek ve pekiştireceklerdir. Tarihi
geçmiş ve toplumsal değerler
olayların yaşanmasından
sonra ortaya konan sanat
eserleriyle öğretilir, pekiştirilir ve duygu tatmini
sağlar.
Geçmiş ile bağı koparılmış topluluklara da millet
denemez zaten.
Tarih, edebi eser, dizi ve
filmlerden öğrenilmez diyenleri duyar gibiyim. Arzu
eden araştırsın doğrusunu
öğrensin bahanesine sığınılamaz.
Sizin sunum şeklinizin
önemi de unutulmamalıdır.
Hayali bir kahraman etrafında işlenen olaylarla çok
bilindik dönem ve kişiliklerin sergilendiği olaylar
farklıdır.
İlki ne kadar yazar, senarist, yönetmen ve yapımcının inisiyatifinde ise
ikincisi işlenen konu, olay
ve kahramanların mensubu
olduğu herkesi ilgilendirir.
Sanat eserinde imzası
olan etkili ve yetkililer, bir
milletin tarihi değerlerinin,
kahramanlarının adının
geçtiği yerde titiz olmak
zorunda olduklarını bilmeleri gerekir, bilmiyorlarsa
bildirecek birileri çıkması
gerekir diye düşünüyorum.
En azından kendi çocukları ve torunları gerçekleri
doğru yansıtmadıkları için
atalarından utanacaklardır.
Bu dünya geçicidir, insan
ne kadar iyi bir iz bırakırsa
arkasında bıraktıkları da
onları o derece yâd edeceklerdir.
Ülkemizin eğitimdeki
başarı ortadayken, sanatsal
yapılarla yetişmekte olan
genç neslin kendi kültür
değerleriyle tanışmasında
daha bilinçli davranıp özgüvenlerinin olumlu yönde
gelişmesine katkı sağlanabilir.
Aksi halde kompleksli
nesiller yetişmesine katkı
sağlamaktan öte gidilmez.
Birkaç yıl önce televizyon
haberlerinde cani İŞİD militanlarının insan boğazlamalarını nefretle seyrederken
şimdi kendi tarihi dizilerimizde orada olanlardan
daha fazla insan katlinin,
boğaz kesmelerin sınırsızca
devam ettiğine şahit olun-

maktadır.
Osmanlı İmparatorluğu gibi bir
devleti bize bırakan
bir Osman Bey’in, o
devleti sadece kılıç
zoruyla kurmadığı bütün tarihçiler
tarafından teyit
edilirken bugünlerde izlediğimiz
dizide insan doğramaktan, etrafa kan
sıçratmaktan başka
sahnelere pek rastlayamıyoruz.
Burada yakın tarihimizin
en bariz bilinen bir dönemini, mekân ve kahramanlarının orijinal isimleriyle
işleyen bir dizi ismi verdim
ama diğerlerinin de ondan
geri kalmadığını söylemek
durumundayım. İster “Y”
kuşağı ister “Z”kuşağı olsun, “Benim atalarım bunlar mı?” dedirtecek duruma
son verilmeli diye düşünüyorum.
Ortaya konan sanat
eseriyle normalin üstünde
ilgiye muhatap olunabilir,
ekonomik yönden beklenenin üzerinde gelir elde edilebilir ancak ortaya konan
yanlış imaj zihinlere işlenecek, bir daha kolay kolay
silinemeyecek olumsuz izler
bırakabilir.
Biz macera yaratacağız
diye her bölümde toplumu
moral bozukluğuna sürüklüyor, Türk aleyhtarı unsurların söyleşiyle “barbar” tutum sergilettiriliyorsa orada
durup düşünmek gerekir.
Film veya diziler tamamen hayal unsuru bir kurgu
eseri olsa söyleyecek hiçbir
sözümüz olamazdı. İsteyen
izler, istemeyen elindeki
kumandanın düğmesine
dokunarak başka kanala
geçer, o tamamen izleyicinin keyfine kalmıştır diye
düşünülürdü.
Söz konusu tarih ve
doğrudan bir milletin temel
yapılarıyla ilgili dönemler
ve tarihi kişilikler konu
edinince, o milletin herhangi bir mensubunun da bir
şeyler söyleme hakkı vardır
diye düşünenlerdenim.
Sinema filmi veya TV
dizilerinin hem iç kamuoyunda hem de dış dünyada
verilmesi gereken mesaj
önemlidir.
Dönemine damgasını
vuran toplumlar veya kişiliklerin, özellikle genç nesil
tarafından yanlış algılanmasına sebebiyet verebilir;
bu hassasiyetle konular ele
alınır, temel değerler gözden kaçırılmadan film veya
dizi tekniğine uygun işlenirse tarih şuuru oluşturmada yeri doldurulamayacak
olumlu iz bırakılabilir.

NAZMİ
ŞİMŞEK

YIL: 1

SAYI:223

Kuruluş:

SAHiBi

SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Zafer ÖZIŞIK

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

08 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

22 KASIM 2021

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL

Çelebi YIKILMAZ
YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Akıllı
Santral Yazılım

Gazetemiz basın meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.
YÖNETİM MERKEZİ

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

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com
BASIM YERİ

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

ÇAMLIK

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ

08 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

EYYAM-I BAHURU
BAŞKENTLiLERE SORDUK
Sıcak havalar yurt genelinde
etkisini artırarak devam
ettirmekte, Ankaralılara sıcak
havaları ve ne gibi önlemler
aldıklarını sorduk ‘’ Eyyam-ı
bahur ‘’ sıcaklıkları hemen her

bölgede kendini gösterirken
Ankaralılar ile sıcak ve bunaltıcı
havayı konuştuk.
Vatandaşların büyük
çoğunluğu bunaltıcı havanın
asıl sebebinin küresel ısınma

olduğunu belirtirken, bazı
vatandaşlarımız havaların normal
seyrinde ilerlediğini söyledi. İşte
Başkentte yaşayan vatandaşların
konu hakkındaki düşünceleri:
Haber Merkezi

Orhan Gözüaçık: "Anlayamadık eskisi gibi değil, yani eskiden ne yaz
bitiyordu ne kış bitiyordu. Mevsimler normalde; Temmuz ve Ağustos
ayları yaz mevsimiydi ama bakıyorsun temmuzda yağmur yağıyor,
Eylül ve Ekimde devam ediyor, hava sıcaklıkları çok değişti, havalar
eskisi gibi değil kış kışlığını göstermiyor iki kar yağıyor soğuk geçiyor,
mevsimler çok anormal oldu yani yurt dışında da böyle herhalde hiç
beklenmedik yerlerde devamlı yağmur yağdığını görüyoruz, 40 dereceyi
bulan sıcaklıklar oluşuyor bildiğim kadarıyla, böyle artan sıcaklıklarda
önlem alamıyoruz yeterince, terliyorum sabah duş alıyorum daha
evden çıkar çıkmaz sırılsıklam oluyoruz. Dışarıda çalışanlara Allah
yardım etsin, emek gücü ile çalışan, ben kaynakçılık yapıyorum, fırın
da çalışanların da Allah yardımcısı olsun, evde de bulunduğum sürede
camları açıyorum esmiyor bile. Ankara diğer yerlere göre yinede iyi
Adana’da ve Antalya’da olanlar duşun altından çıkmıyordur herhalde.'’

Tuncay Tuncer :‘’Biz motorcuyuz,
giderken bir nebze rahatlıyoruz ama yelek
giymek zorundayız ve şapka takarak önlem
alabiliyoruz.‘’

Fatma Kızılap: ''Çok sıcak, hava durumunu
takip etmeye çalışıyorum. Küresel ısınmaya
bağlıdır herhalde. Ben havuza giderek
serinlemeye çalışıyorum.''

Sevinç Çelik:
‘’Vallahi sıcaklar olacak çok
sıcaklıklar olacak sıcaklıklar
olsun, Sabah erkenden
çıkıyorum.’’

Meltem Songelen: ''Sıcağı çok seviyorum,
gerçek söylüyorum, sıcağı çok seviyorum,
yazı yaşamaya başladık, öyle tabi küresel
ısınmanın da etkisi var. Önlem almıyorum
çünkü gerçekten sıcağı çok seviyorum
güneş kremimi sürüp çıkıyorum.''

Cemil Uğraşan:''Bu tabiatın verdiği bir
şey sıcaklıkların geçici olacağını söylüyor
Meteoroloji. Bizi çok bunalttı sıcaklıklar.
Evlerde uyuyamaz hale geldik, inşallah
normale döner sıcaklıklar. Temmuz normal
yaz gibi geçmedi Ağustos çok sıcak
geçiyor, dolayısıyla kış daha geç gelecek.
eylül ve ekim gibi sıcaklıklar geçer, ondan
sonrada kış kendini gösterecektir.’’

Sevinç Hanım: ''Gece uyuyamıyorsun,
mahvoldum yani her gün hava durumuna
bakıyorum 35 dereceyi görünce psikolojim
bozuluyor, soğuk ev aldım, sıcakla derdim
var yani klimaya ihtiyacım olmadan evi
havalandırarak önlemimi alıyorum.''

Ece Hanım: ''Benim güneşe alerjim var
normalde, bu yüzden benim ekstradan
korunmam gerekiyor, bu yüzden göz
damlaları, güneş koruyucuları ve gözlükler,
gözlüğümü taktığımda görüşüm çok
kısıtlanıyor mesela; siyah görüyorum. Şu
an güneşten hafif rahatsızlık duymaya
başladım, bu yüzden güneş kremim en
olması gereken en önem verdiklerim
arasında, İkincisi de güneş gözlüğüdür.’’

Canan Payter: ''Çok sıcak, çok rahatsızız
inşallah biran önce serinler , hava
durumunu takip ediyorum. Çok sıcakta
dışarı çıkmam işlerimi saat 5’ten sonra
halletmeye ve sıcakta dolaşmamaya gayret
ediyorum.''

Oğuz Bey: ''Kim söylüyor arttığını? Nasıl
inandınız buna, geçen seneden sıcak
olduğunu kim ispat etti? Hiç öyle bir
şey yok, iklim krizi dedikleri yalan, öyle
bir kriz’de yok suni yaratılıyor bunlar
temiz su azaldı deniliyor yağmur yağdığı
sürece temiz su azalır mı? Toprak doğal
süzgeç, yağmur yağıyor toprak süzüyor,
dereler akıyor, ırmaklar akıyor, karlar var
kar yağıyorsa temiz su biter mi bitmez
inanmayın böyle şeylere.''

Alara Hanım:
‘’Havaların çok
sıcak olduğunu
düşünüyorum,
hayatımda hiç bu kadar
sıcaklık görmedim.
Hava durumunu takip
ediyorum.’’

Halil Demir: ‘’Havalar
nasıl olursa olsun
havamız güzel olsun,
yaşayacağımız sıcağı
da güneşi de soğuğu da
hepsi bizim için, sıcaksa
gölgede yürü soğuksa
kapalı alanda bulun.''

Selma Güler:
"Biraz sıcak ama bugün
daha iyi, hava durumunu çok
sık takip etmiyorum, çok
fazla dışarıya çıkmıyorum,
bugün mecburi olduğum
için çıktım. Normalde evde
olduğum için sıcaklar çok
fazla etkilemiyor bizi.’’

Bülent Bey:
''Hava çok sıcak
serinliğe ihtiyacımız
var, hava durumunu
günlük takip
ediyorum ve
gölgede yürüyerek
önlemimi alıyorum.''

Diko Bey: ‘’Sıcaklık
bu hafta çok fazla,
dün rüzgar esmedi,
çok sıcak hava
çok sıcak, hava
durumunu sürekli
kontrol ediyorum yanlış
giyinmemek için.''

Canan Küçük:
"Artan sıcaklıklar
bana normal
geliyor,vücut
ısıma göre
az yemeye
çalışıyorum ve
bol su içiyorum.''
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NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
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MILLI GÜREŞÇILERE

ROKETSAN GÜCÜ

Dünya şampiyonasına hazırlanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’ten, ülkemizin savunma gücü
Roketsan’a sürpriz ziyaret. Gerçekleşen ziyaret de gündem Türk güreşinin başarısı oldu.
Türkiye Güreş
Federasyonu Elmadağ
Kamp Merkezi’nde
hazırlıklarını sürdüren
Güreş Milli Takımının
başarılı isimleri Roketsan
Genel Müdürü Murat
İkinci ve yöneticilerden
Halil Özkan’ı ziyaret etti.
Kayaalp’in yanı
sıra Türkiye Güreş
Federasyonu Yağlı
Güreşten Sorumlu
Asbaşkanı Mehmet Ayhan,
Milli Takım Antrenörü
Cenk İldem ile Milli
Güreşçi Doğan Yılmaz’ın
da katıldığı ziyaret,
şampiyonalara hazırlanan
güreşçilere doping oldu.
Türkiye’nin savunmadaki

göz bebeği Roketsan’ın
Genel Müdürü İkinci’nin
ev sahipliğinde
gerçekleşen ziyaret renkli
görüntülere sahne oldu.
Genel müdür ikinci
minderdeki gururumuz
Rıza Kayaalp ve
beraberindeki ekibe
günün anısına roket
maketi hediye ederek,
şampiyonalarda başarılar
diledi.
Roketsan
yöneticilerinden Yozgatlı
hemşerimiz Halil Özkan
da tüm sporculara
başarılar dilerek, “Bu
ülke için ter döken tüm
sporculara başarılar
diliyorum” dedi.

YAZ ŞENLİKLERİ SÜRÜYOR
Mamak Belediyesi her
hafta bir mahallede “Mahallem
Şenleniyor” diyerek yaz akşamlarını
renklendiriyor.
Yaz şenlikleri ‘Mahallem
Şenleniyor’ etiketiyle Mamak'ta
devam ediyor. İlk olarak Başak
Mahallesinde gerçekleştirilen
şenliğe Mamaklılar yoğun ilgi
gösterdi. Yaz şenliklerinde, illüzyon
ve kukla gösterileri ile çocuklar
unutulmaz birgün geçirirken,
mahalleliler mini konserle

eğlencenin tadına vardı.
Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı
Erhan Sarıgöl, Belediye Başkan
Yardımcıları, Belediye Meclis
Üyeleri de şenlikte mahallelilerle
buluştu. Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse, “Ağustos ayı boyunca
her hafta bir mahallemizde şenlik
yapacağız. Başak Mahallemizden
başladığımız “Mahallem Şenleniyor”
etkinliğini Yeşilbayır, Akdere
ve Gülveren Mahallelerimizde

de gerçekleştireceğiz. Siz
hemşehrilerimizle bu güzel yaz
akşamında bir arada olmak bizim
için büyük mutluluk” dedi.
Mamak Belediyesi şenlik
alanında mahalle sakinlerine
çeşitli ikramlarda bulundu. Şenliğe
katılım gösterenler, “Bizi bir araya
getiren, bu yaz akşamında şenliği
mahallemize getiren Mamak
Belediyesi’ne Mamak Belediye
Başkanımız Murat Köse’ye teşekkür
ediyoruz” dedi.

Esnafa öğretici

teknolojik TIR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş
birliğinde sürdürülen ‘Restoran ve Kafeler
Dijitalleşiyor Projesi’ saha uygulaması,
başkentte yarın başlıyor. Ankara Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB)
tarafından yürütülen program kapsamında,
proje için hazırlanan Eğitim TIR’ı, 2 gün
boyunca Ulus’taki Melike Hatun Camii
önünde olacak. Proje kapsamında
oluşturulan www.esnafakademi.org
portalında bulunan ‘Dijital Pazarlama,
Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya
Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama’
eğitimleri, lokantacı esnafına ücretsiz
olarak verilecek.
“BÖLGE EKONOMİSİNE
KATKI SAĞLAYACAK”
Projenin başkent ayağıyla ilgili
Hürriyet Ankara’ya değerlendirmelerde
bulunan Ankara Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı
Mehmet Yiğiner, esnaf ve sanatkarın
gelişimine katkıda bulunacak her
türlü projeyi, çalışma ve faaliyeti
önemsediklerini ve desteklediklerini
belirterek, esnaf ve sanatkârların gelişen
teknolojilere ve dijital dünyadaki rekabet
anlayışına uyum sağlamasının, online
ticaretin içinde bulunmasının önemine
vurgu yaptı. Yiğiner, “Pandemi döneminde
bir bakıma zorunlu olarak dijitalleşmeye
geçiş yaptık. Bu dönemde klasik ticaret ve
rekabet yöntemlerinde hızlı değişiklikler
oldu. Esnaf ve sanatkarlarımız, iş
süreçlerine dijitalleşmeyi entegre
ederek, çözüm üretmeye başladı.
Sunduğu tüm avantajlarıyla birlikte her
geçen gün hacim olarak büyümesini
sürdüren e-ticareti deneyimleyen esnaf
ve sanatkarlarımız için artık dijital
ticaret, vazgeçilmez bir pazarlama aracı
olmuştur” diye konuştu.
20 İLDE ANLATACAK
İlk olarak 4 Nisan 2022’de Antalya’da
başlayan proje kapsamında bugüne
kadar 18 ilde eğitimler verildi. Toplam
20 ilde hayata geçirmesi amaçlanan
projenin finali 11-12 Ağustos’ta İstanbul’da
yapılacak.

