ZENGiN DOKUMA KÜLTÜRÜ

iHYA EDiLECEK
Dünyaya açılması
hedeflenen "Türkiye
Dokuma Atlası
Projesi"nin ilk sahne
gösterimi büyükelçiler
ve eşleri için yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan, proje
ile yok olmaya yüz
tutan zengin dokuma
kültürünü yeniden ihya
etmeyi amaçladıklarını
söyledi. HABERİ İÇ
SAYFADA

Bakan Kasapoğlu duyurdu
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,
tüm branşlarda yetenekli öğrencileri
spora yönlendirmek ve ülkemizi
yurt dışında temsil edecek sporcu
potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81
ilde başlatılan Sportif Yetenek Taraması
Programı’nda gelinen son durumu
açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, haziran ayına kadar
81 ilde 3 milyon 900 bin öğrencinin sportif
yetenek taramasının yapılacağını söyledi.
Kasapoğlu, ilk grup öğrencilerinin
yer aldığı 2017 - 2018 döneminden
eğitimlerini tamamlayan 12 bin 677
öğrencinin Yetenek Spor Karneleri’nin
e-Devlet üzerinden açıklandığını bildirdi.
HABERİ DIŞ SAFYADA

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çamlık Ankara’yı ziyaret etti

BIR MAHALLE KONAĞI

DAHA AÇIYOR
Mamak Belediyesi, mahallelere sosyal
donatı alanları kazandırmaya ve mahallelilerin
sosyalleşerek paylaşımlarının artmasına vesile
olan mahalle konaklarına bir yenisini daha
ekliyor. 2 kattan oluşan toplam 279 metrekare
inşaat alanı üzerine inşa edilen bu özel yapı
içerisinde mutfak, salon ve depo bulunacak.
Bölge halkına hizmet vermek için gün sayan
Kızılca Mahalle Konağı, tarihi Ankara Evi
mimarisiyle de göz dolduracak.
HABERİ DIŞ SAYFADA

“KENDiMiZi EViMiZDE

HiSSEDiYORUZ”
Yozgat Valisi Ziya Polat, kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Çamlık
Ankara stüdyosunu ziyaret etti. Çamlık Gazetesi Yazıişleri Müdürü Tarık
Yılmaz ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Yozgat konuşuldu.
İç Anadolu insanıyım

Yozgat Valisi
Ziya Polat,
günün anısına
Tarık Yılmaz'a
saat kulesi
minyatürü
hediye etti

Aslen Sivaslı olduğunu ve bu coğrafyanın
insanını yakından tanıdığını dile getiren Vali
Polat, “Ben de bir Sivaslı olarak, bu coğrafyaya
yabancı değilim. İç Anadolu insanıyım.
Bu anlamda kendimizi Yozgat’ta evimizde
hissediyoruz” dedi.

Değer veriyoruz..

Çamlık Gazetesi’nin Ankara’ya açılmasını
önemli bulduklarını ve değer verdiklerini dile
getiren Vali Polat, “Yozgat’taki hizmetlerinizin
Ankara’da da devam edeceğini biliyorum. Tabi
Ankara’da büyük Yozgat. Burada yüz binlerde
hemşerimizin olduğunu biliyoruz” dedi.

HABERİ DIŞ SAYFADA

ATIKLARI EKONOMIYE

KAZANDIRIYOR

Mamak'tan Yozgat'a geldim

Etimesgut belediyesi, atıkları
kaynağından ayrıştırarak yeniden
ekonomiye kazandırıyor. Bu kapsamda 1.
Sınıf Atık Geri Getirme Merkezi oluşturan
Etimesgut Belediyesi, 5300 geri dönüşüm
toplama ekipmanı ile son 1 yılda 10.400 ton
atığı kaynağından ayrıştırarak topladı ve
yeniden ekonomiye kazandırdı.

Mamak Kaymakamlığı görevinde iken
Yozgat Valiliği görevine getirildiğini anımsatan
Vali Polat, “Ankara’da binlerce Yozgatlı var.
Buradaki hemşerilerimizin bir araya gelmesi,
onların birleştirilmesi adına Çamlık Gazetesi’nin
önemli bir rol oynayacağını biliyorum.
Tekrardan hayırlı olsun Allah utandırmasın”
şeklinde konuştu. Haberi iç sayfada

KONTROLDEN ÇIKTI

TAKLA ATTI

ART FEST 2022

Ankara'da kontrolden çıkan
aracın takla atması sonucu 2
kişi yaralandı. Edinilen bilgilere
göre kaza, Gökçeyurt Mahallesi
Tübitak Kavşağı'nda KırıkkaleAnkara yolu istikametinde
meydana geldi.
HABERİ İÇ SAYFADA

13 Ocak’ta Başlıyor
Çağdaş Sanatta Anadolu Yansımaları 13-20
Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara Devlet
Resim Heykel Müzesi’nde gerçekleşecek olan
Art Festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
katkılarıyla hazırlanıyor. Haberi iç sayfada

BAŞVURU SÜRECI BAŞLADI
Ankara Büyükşehir
Belediyesi mazot desteği
sağlayacağı çiftçiler için
başvuru sürecini başlattı.
Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığı “baskenttarim.

ankara.bel.tr” adresi
üzerinden 18 Şubat 2022
tarihine kadar online
ortamda başvuruları
almaya devam edecek.
HABERİ İÇ SAYFADA

BAŞKENT'TE

BÜYÜK
OPERASYON

Ankara Emniyet
Müdürlüğü Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, eğlence mekanlarını
zorla ele geçirerek haksız
kazanç sağladıkları ve
borçlandırdıkları vatandaşları
silahla tehdit ederek ev ve
arabalarına el koydukları
tespit edilen 14 şahsa yönelik
eş zamanlı operasyon
gerçekleştirdi. Haberi iç
sayfada

BAŞKENT'E

MODERN ÜST GEÇIT
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, yayalar
kadar sürücülerin
de can güvenliğini
önceleyerek özellikle
araç trafiğinin yoğun
olduğu bölgelerde
yürüyen merdivenli ve
asansörlü yaya üst geçit
yapım çalışmalarına
ara vermeden devam
ediyor.

HABERİ İÇ SAYFADA

Polis Ekiplerinin Aracını

Çalan kişi yakalandı
Ankara’da
otomobilinin lastiği
patlayan ve kendisine
yardım etmeye gelen
trafik polislerinin ekip
aracını alarak kaçıp,
bir polisi de levye
ile yaralayan şahıs

yakalandı.
Şizofreni hastası
olan S.K.’nın ehliyeti
olmadığı için paniğe
kapılıp polis arabasıyla
kaçtığı öğrenildi.
HABERİ İÇ
SAYFADA

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ
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Yozgat Valisi Ziya Polat, Çamlık Ankara’yı ziyaret etti

“KENDiMiZi EViMiZDE

HiSSEDiYORUZ”
Yozgat Valisi Ziya Polat, kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Çamlık
Ankara stüdyosunu ziyaret etti. Çamlık Gazetesi Yazıişleri Müdürü Tarık
Yılmaz ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Yozgat konuşuldu.

Aslen Sivaslı olduğunu ve bu
coğrafyanın insanını yakından
tanıdığını dile getiren Vali Polat, “Ben
de bir Sivaslı olarak, bu coğrafyaya
yabancı değilim. İç Anadolu
insanıyım. Bu anlamda kendimizi
Yozgat’ta evimizde hissediyoruz”
dedi.
DEĞER VERİYORUZ
Çamlık Gazetesi’nin Ankara’ya
açılmasını önemli bulduklarını ve
değer verdiklerini dile getiren Vali
Polat, “Yozgat’taki hizmetlerinizin
Ankara’da da devam edeceğini
biliyorum. Tabi Ankara’da büyük
Yozgat. Burada yüz binlerde
hemşerimizin olduğunu biliyoruz”
dedi.
MAMAK’TAN
YOZGAT’A GELDİM
Mamak Kaymakamlığı görevinde
iken Yozgat Valiliği görevine
getirildiğini anımsatan Vali Polat,
“Ankara’da binlerce Yozgatlı var.
Buradaki hemşerilerimizin bir araya
gelmesi, onların birleştirilmesi adına
Çamlık Gazetesi’nin önemli bir rol
oynayacağını biliyorum. Tekrardan
hayırlı olsun Allah utandırmasın”
şeklinde konuştu.
YOZGAT’TAN
YOZGAT’A TAYİN
Mamak’ta 100 binin üzerinde

Yozgatlı bulunduğunu ifade eden
Polat, “Biz kendimizi Yozgat’tan
Yozgat’a tayin olmuş gibi hissettik.
Tabi biliyorsunuz aslen Sivaslıyım.
Aynı toprağın evlatları, aynı bölgenin
çocuklarıyız.
Kültür anlamında yaşam
anlamında. Örfümüz, adetimiz,
geleneklerimiz anlamında çok da

ayrı bir yapıya sahip değiliz. Onun
için biz Yozgat’ta kendi evimizde gibi
hissediyoruz. Vatandaşımız da aynı
Sivas’taki komşularımız gibi hissettik.
Biz hep söylüyoruz. Devletimizin
emrinde milletimizin hizmetindeyiz.
Bu kültürle yetiştik, bu kültürle görev
yapmaya devam ediyoruz” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL

BAŞVURU SÜRECI BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi mazot
desteği sağlayacağı çiftçiler için başvuru
sürecini başlattı.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
“baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi
üzerinden 18 Şubat 2022 tarihine kadar

Art Fest
2022 13
Ocak’ta
Başlıyor

Çağdaş Sanatta Anadolu
Yansımaları 13-20 Ocak 2022
tarihleri arasında Ankara Devlet
Resim Heykel Müzesi’nde
gerçekleşecek olan Art Festival,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
katkılarıyla hazırlanıyor. Projenin
Koordinatörü Küratör Siret Uyanık
Ankara’nın Başkent oluşunun 99.
yılında, Ankara önemli bir sanat
etkinliğine sahne olacak dedi.

online ortamda başvuruları almaya
devam edecek. Mazot desteğinden
yararlanabilmek için çiftçilerin ‘Çiftçi
Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ ile
başvuru yapması gerekiyor.
Haber Merkezi

Çağdaş Sanatta Anadolu Yansımaları
13-20 Ocak 2022 tarihleri arasında
Ankara Devlet Resim Heykel
Müzesi’nde gerçekleşecek olan
Art Festival,T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı katkılarıyla hazırlanıyor.
Projenin Koordinatörü Küratör
Siret Uyanık Ankara’nın Başkent
oluşunun 99. yılında, Ankara önemli
bir sanat etkinliğine sahne olacak
dedi. Çağdaş Sanatta Anadolu

13 OCAK 2022 PERŞEMBE
23 KASIM 2021 CUMARTESİ
Koronavirüs insanlara ne yaptı ? -2
İşsizler ev de… Karı kocalar evde… Çoçuklar evde…
Yaşlılar evdeydi.
Hayat eve sığar mottoları ile
insanlar kendilerini
ve diğer insanları
virüsten korumak
için evlere hapsoldular. Peki gerçekten hayat eve sığdı
mı ? İşlerinden
ya da okullarından
hayat telaşından
bir araya gelemeyen aileler bir
süre birlikte olmanın tadını çıkardıllar belki…
Ama bu virüsün insanları
kolay kolay terk etmeye hiç
niyeti yoktu. Böyle olunca da evdeki birliktelikler
yeni sorunları da getirmeye başladı. Hayat İnternet
üzerinden akmaya başlayınca internet alt yapılarında
sorunlar oluşmaya başladı.
Kadın ve koca arasında
kavgalar başladı. Hele bir
de erkek eş işsiz ise evde
huzur tamamen kayboldu.
Kadına şiddet ve çocuğa
şiddet arttı. Çocuklar birden fazla ise eğitim online
olduğu için telefon tablet
kavgası çıktı. Ev de bir de
yaşlı varsa onların bakımı
ve istekleri evdeki gerginliği üst düzeye çıkardı. Bu
pandemi sürecinde her türlü
şiddet en üst seviyeler e
taşındı. Ve yine en ağır
yük kadınlarda kaldı. Kadınlar çalışıyorsa ayrı bir
yük, ev kadını iseler çok
daha ayrı bir sorumluluk ve
yükün altına girdiler. Kadının görünmeyen ev içindeki
emeğinin üstüne tonlarca
yük bindi. Depresyona giren, psikolojisi bozulan, intihar teşebbüsünde bulunan
kadın sayısı arttı. Aile içi
şiddet ve boşanma oranları
ikiye katlandı. Üç kuşağın
evlerde olması çatışmaların
ve kaosun büyümesine yol
açtı. Toplumda davranışlarımız ve alışkanlıklarımız
değişmeye başladı. Sarıla-

rak, kucaklaşarak, öpüşerek, iletişim kurma, yerini
artık maske mesafe hijyen diyerek
uzaktan telefon ve
görüntülü telefon
görüşmeleri yoluyla
hasret gidermeye
bıraktı. Büyük aile
buluşmaları, düğünler ,bayramlar,
hasta ziyaretleri ,
komşuluk ilişkileri artık hiçbir şey
eskisi gibi olmuyordu. Ve uzunca bir
sürede olmayacak
gibi görünüyordu.
Koronavirüs 2020 ve
2021 yıllarında insanlara
çok büyük kayıplar verdirdi.
Ve çok büyük acılar yaşattı.
İnsan vücudunda onulmaz
hasarlar bıraktı. Toplumsal yapımızda ve kültürel
yapımızda büyük erozyonlar
yarattı. İnsanları yalnızlaştırdı, korkuları ve kaygılarıyla baş başa bıraktı.
2022 Koranavirüs çok
farklı varyantları ile gizemini hala koruyor. Delta ,
omicron , ıhu gibi çok farklı
isimlere ve şekillere bürünerek hayatımızda kalmaya
devam ediyor. Her varyantın etki alanları vücutta
yarattığı hezeyanlar çok
farklı…
İlginç olan şu ki iki yılın üstünde bir zamandır
hayatımızda olan bu virüs
evlerimize misafir olarak
giriyor. Ya en sevdiklerimizi alıyor ya da bizlerde
hasar bırakarak yan komşuya geçiyor. Girmedik kapı
ve belli ki girmedik vücut
bırakmayacak ama biz onun
bizlere yaşattığı her türlü
yoksunluk ve acıyı ne kadar
çabuk tolere edebiliyoruz.
Binlerce milyonlarca insanın hayatımızdan sessizce
gitmesine tanık olmamıza
rağmen bunları ne kadar
çabuk kabul ediyor ve kanıksıyoruz farkında mısınız?
Bizler ne zaman böyle
olduk…

SERPİL
ATAKUL ÇITAK

Yansımaları tema’lı sanat festivali
kapsamında Ankara’nın restorasyonu
yapılan Devlet Resim Heykel
Müze’sinin galerisinde resim,
heykel ve seramik alanlarında,
ülkemizin tanınmış sanatçılarının
eserleri yer alacak. Devlet Opera
ve Balesi’nin de konser vereceği
etkinlikte canlı sanat performansları,
enstalasyonlar, sanatçı söyleşileri de
gerçekleşecek.

iHTiYAÇ SAHiPLERiNi
YALNIZ BIRAKMIYOR
Polatlı Belediyesi Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü Ekipleri Pandemi
süreci dolayısıyla ara vermek zorunda
kaldığı yaşlı ve engelli vatandaşlar için
gerçekleştirilen Evde Bakım Hizmeti’ne
tekrar start verdi.
‘Sevgi Eli’ parolasıyla ihtiyaçlarını
karşılayamayacak durumda bulunan
yaşlı ve engelli vatandaşlar Polatlı
Belediyesi ekiplerince evlerinde ziyaret
edilerek; kuaför, banyo, tırnak kesimi ve
cilt bakımı gibi ihtiyaçları karşılanıyor.
Yatak yaraları özel ilaçlar ile tedavi
edilen vatandaşların yastık kılıfları ve
çarşafları Polatlı Belediyesi tarafından
hediye edilerek değiştiriliyor. Evde
Bakım Hizmetinden yararlanan
aileler anlamlı proje dolayısıyla
Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya
ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Ekiplerine teşekkür ediyorlar.
Polatlı Belediyesi Ekipleri tarafından
ücretsiz olarak gerçekleştirilen Evde
Bakım Hizmeti’nden yararlanmak
isteyen vatandaşlar; 0312 622 66 60
numaralı telefon üzerinden veya
Polatlı Belediyesi Sosyal Yardım

İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuru
yapabilirler.
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya kış aylarında yapılan kömür
yardımlarının yanı sıra Hilal Kart,
Sıcak Yemek Yardımları, Evde Bakım
Hizmetleri ve Başkent Hasta Ulaşım
Hizmetleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar
ve ailelerin yanında olmaya devam
ediyor. Polatlı’da Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü envanterine kayıtlı toplam
1788 aileye ihtiyaçları doğrultusunda
ulaştırılan sosyal yardımların yanı
sıra Çölyak hastaları için hazırlanan
glutensiz gıda paketleri düzenli

olarak vatandaşlara teslim ediliyor.
Evde Temizlik Hizmeti kapsamında
evini temizleyemeyecek durumda
bulunan, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli
vatandaşların evlerinde ücretsiz olarak
temizlik işlemi gerçekleştiriliyor.
‘Sevgi Eli’ parolası ile geçtiğimiz
hafta itibariyle tekrar başlatılan Evde
Bakım Hizmeti ile ilgili açıklamalarda
bulunan Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya; “Şehrimizde ihtiyaç
sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza
yönelik hizmetlerimiz ile kıymetli
hemşehrilerimizin yanlarında olmaya
devam ediyoruz. Uzman ekiplerimiz
aracılığı ile evlerinde ziyaret ettiğimiz
yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın tüm
ihtiyaçlarını karşılayarak dualarını
alıyoruz. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğümüze başvuruda bulunan
tüm hemşehrilerimiz evde bakım
hizmetimizden yararlanabilirler.
Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum; Polatlı Belediyesi
olarak her zaman yanlarında olmaya
devam edeceğiz” cümlelerine yer
verdi. İHA

ÇAMLIK
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ZENGiN DOKUMA KÜLTÜRÜ

iHYA EDiLECEK
Dünyaya açılması hedeflenen "Türkiye Dokuma Atlası Projesi"nin ilk sahne
gösterimi büyükelçiler ve eşleri için yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, proje ile yok olmaya yüz tutan zengin dokuma
kültürünü yeniden ihya etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Anadolu'nun geleneksel dokumalarının
aslına uygun olarak yeniden üretilerek
modern tasarımlarla dünyaya tanıtılması
amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde
yürütülen Türkiye Dokuma Atlası Projesi
kapsamında "Geçmişten geleceğe"
temasıyla Türkiye Dokuma Atlası ilk
sahne gösterimi Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde büyükelçiler ve eşlerinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Program öncesi
büyükelçiler ve eşleriyle yemekte bir araya
gelen Emine Erdoğan, "kültür"ün kişinin
kendisini en rahat ve hızlı tanımladığı
değerler bütünü olduğunu söyledi.
Farklı kültürlerin birbirini tanımasının
önyargıları azaltacağını belirten Emine
Erdoğan, kültürel çeşitliliğe ve farklılığa
duyulan saygının önemine işaret ederek,
"Biz ve onlar ayırımı yerine insanlığın
ortak değerleri etrafında buluşabilmek,
farklılıkları doğru tanımlayabilmek esas
olandır. Anadolu geçmişiyle, özellikle
Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm inanç ve
yaşam tarzlarına yer açan çok kültürlü
atmosferiyle bunun için çok güzel bir
örnektir. Biz de bu tarihsel zenginlikten
besleniyoruz" diye konuştu.
"Artık ustası kalmamış kumaşlarımız
sandıklardan çıkarıldı"
Emine Erdoğan, Türkiye Dokuma
Atlası Projesi'nin güçlü kurumların ortak
çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktığını
vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı
Olgunlaşma Enstitüleri, Tekstil İhracatçı
Birliğimiz ve çok değerli tasarımcılarımızın
gayretinden doğdu. Yok olmaya yüz tutmuş
geleneksel dokumalarımızdan nadir
örnekleri bir araya getirildi. Ne yazık ki artık
ustası kalmamış kumaşlarımız sandıklardan
çıkarıldı. Bu proje ile yok olmakla karşı
karşıya kalan bu zengin kültürümüzü

yeniden ihya etmeyi amaçlıyoruz. Yerelde
teşvikler vererek dokumalarımızın yeniden
canlanmasını arzu ediyoruz. Türkiye tekstil
ihracatında çok güçlü bir ülke. Küresel
salgın şartlarına rağmen 2020 yılında bir
basamak atlayarak dünyanın en büyük
beşinci tekstil ihracatçısı durumuna geldi.
Hedefimiz, bu ihracat başarımızı yerel
dokumalarımızla daha da zenginleştirmek,
tekstilde bir Türkiye markası oluşturmak."
"Dokuma sanatı alelade bir kumaş
üreticiliği değil"
Emine Erdoğan, dokuma kültürünün
Türkiye'nin zengin kültürel ve coğrafi
özelliklerini aynı şekilde farklı desen ve
motifleriyle etnik ve etnografik birikimi
yansıttığını belirtti. Anadolu dokumaları
arasında yer alan Ankara sofu, Edirne
kırmızısı, Hatay ipeği, Antep kutnusu, Muğla
dastar dokumasının özelliklerine dikkati
çeken Erdoğan, "Dokuma sanatı alelade
bir kumaş üreticiliği değil, insanın hayatla

KONTROLDEN ÇIKTI

TAKLA ATTI
Ankara'da kontrolden çıkan
aracın takla atması sonucu 2 kişi
yaralandı. Edinilen bilgilere göre
kaza, Gökçeyurt Mahallesi Tübitak
Kavşağı'nda Kırıkkale-Ankara yolu
istikametinde meydana geldi. M.K.
yönetimindeki 40 LB 199 plakalı
otomobil, sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu

takla attı. Meydana gelen kazada
sürücü M.K. ve eşi N.K yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların
ihbarı üzerine olay yerine polis,
jandarma ve 112 ekipleri sevk
edildi. Kaza yerine gelen sağlık
ekipleri, yaralıları ilk müdahalesini
yaparak ambulansla hastaneye
kaldırdı. İHA

ve doğayla etkileşiminin aynasıdır. Doğum,
düğün ve cenaze gibi hayatın dönüm
noktaları motiflere yansır. Henüz kelimelere
aktarılamamış nice duygu ve düşünce
nakışlarla tercüme edilir. Her ilmek içinde
hüzün ve sevinç gibi hayatın tüm tonlarını
taşır" dedi.
Her yörenin coğrafi deneyiminin ayrı
bir sanat ve dil ortaya çıkardığına işaret
eden Emine Erdoğan, "Motiften kumaşa,
kullanılan malzemeden tasarıma kadar bu
zanaat bütün olarak bir kimlikti. Bu yanıyla
dokumacılık, geçmiş zamanların dünya
tasavvurunun birer broşürü ve engin bir
tarih kaynağıdır. Türkiye Dokuma Atlası,
Anadolu zevkiseliminin izlerini ortaya
çıkarmaktadır. Ancak bu çaba geçmişi
sevmek, tarihi eserlere övgüden öte bir
çabadır. Dokumalarımızı yaşatmak, onları
çağdaş tasarımlarla buluşturmak gayretidir"
ifadelerini kullandı.
İHA
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BAŞKENT'E

MODERN ÜST GEÇIT
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
yayalar kadar sürücülerin de can
güvenliğini önceleyerek özellikle
araç trafiğinin yoğun olduğu
bölgelerde yürüyen merdivenli
ve asansörlü yaya üst geçit yapım
çalışmalarına ara vermeden devam
ediyor.
Kent Estetiği Daire Başkanlığı,
yapımına başladığı 9 yeni modern
üst geçit çalışmalarını tamamladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç
trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde
vatandaşların güvenli bir şekilde
karşıdan karşıya geçebilmeleri için
yaya üst geçit yapım çalışmalarını
sürdürüyor.
Kent Estetiği Daire Başkanlığı,
yayalar kadar sürücülerin de
can güvenliğini sağlamak için 9
yeni modern üst geçidin yapım
çalışmalarını tamamladı.
MODERN GÖRÜNÜMLÜ
YAYA ÜST GEÇİTLERİ
Kent trafiğini rahatlatmaya

yönelik tasarlanan ulaşım
projelerini birer birer hayata
geçiren Büyükşehir Belediyesi,
Başkent’te can ve sürüş güvenliğini
önceleyerek yaya üst geçitlerin
sayısını her geçen gün artırıyor.
Ocak 2021’deki ihale sürecinin
ardından yapımına başlanılan
ve yaya üst geçitlerde bulunan
asansörlü ve yürüyen merdivenleri
de yetki onayının alınmasıyla
vatandaşların hizmetine
sunacak olan Kent Estetiği Daire
Başkanlığı, üst geçitlerin çevre
düzenlemelerini de birer birer
tamamlıyor.
Ekipler, 7 üst geçidin çevre
düzenlemelerini tamamlarken,
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir
Yolu) Hayal Park Sitesi önü yaya
geçidi ile Batı Bulvarı 2026.
Cadde yaya üst geçidinin çevre
düzenlemelerini de kısa süre
içinde tamamlayacak.
Haber Merkezi

Polis Ekiplerinin Aracını

Çalan kişi yakalandı
Ankara’da otomobilinin lastiği
patlayan ve kendisine yardım
etmeye gelen trafik polislerinin
ekip aracını alarak kaçıp, bir
polisi de levye ile yaralayan şahıs
yakalandı.
Olay, Ankara-Niğde
otoyolu Gölbaşı
mevkiinde meydana
geldi. Edinilen
bilgilere göre, S.K.
otomobilinin lastiği
patlak şekilde sağ
şeritte beklerken
durumu gören trafik
polisleri yardım
amacıyla durarak yola
duba koymaya başladı.
Polislerin dubaları dizmeye
devam ettiğini gören S.K., ekip
aracına binerek olay yerinden
kaçtı. Polis, kaçırılan ekip aracının
GPS cihazından Selametli Şehit
Emrah Mahallesi'ne doğru gittiğini

belirledi. Ekip aracını bulan polis
araca yaklaşarak kontrol ettiği
sırada S.K. levye ile saldırarak
yaya olarak kaçtı. Saldırıda bir
polis hafif şekilde yaralandı. Olay
yerine sevk edilen sağlık ekipleri
yaralı polisi yaptıkları ilk
müdahalenin ardından
hastaneye sevk etti.
S.K.’nın yakalanması
için ise polis,
jandarma ve polis
özel harekat ekipleri
bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin başlattığı
geniş çaplı arama
çalışması sonucunda
S.K. yakalandı.
Şizofreni hastası olan S.K.’nın
ehliyeti olmadığı için paniğe
kapılıp polis arabasıyla kaçtığı
öğrenildi. Saldırıda yaralanan
polisin ise hastaneden taburcu
olduğu öğrenildi. İHA

BAŞKENT'TE BÜYÜK OPERASYON
Ankara Emniyet
Müdürlüğü Organize
Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü,
eğlence mekanlarını
zorla ele geçiren,
borçlandırdıkları
vatandaşları silahla
tehdit eden 11 şüpheliyi
yakalayarak gözaltına
aldı.
Ankara Emniyet
Müdürlüğü Organize
Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü

ekipleri, eğlence
mekanlarını zorla
ele geçirerek haksız
kazanç sağladıkları
ve borçlandırdıkları
vatandaşları silahla
tehdit ederek ev
ve arabalarına el
koydukları tespit edilen

14 şahsa yönelik eş
zamanlı operasyon
gerçekleştirdi.
11 şüpheli
yakalanarak gözaltına
alındı. Operasyonlarda
3 adet tabanca,
çok sayıda fişek ile
çeşitli tür ve miktarda
uyuşturucu madde ele
geçirildi.
Diğer şüphelilerin
yakalanmasına yönelik
çalışmalar devam
ediyor. İHA

ANKARA
ÇAMLIK
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Bakan Kasapoğlu duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, haziran ayına kadar 81 ilde 3
milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek
taramasının yapılacağını söyledi.
2019 grubu 802 bin 946 öğrenci
genel tarama test ve ölçümlere
katıldı. Spora yatkın bulunan 102
bin öğrenci eğitimlere davet edildi.
Pandemi döneminde eğitimlerine
uzaktan eğitim ile devam eden
37 bin 890 öğrencimiz yüz yüze
eğitimlere çağrıldı. 2019 - 2020
grubunun genel tarama test ve
ölçümleri yaklaşık 1 milyon 300
bin öğrenci ile Mart 2020’de
başlamış ancak pandemi nedeniyle
tamamlanamamıştı. Haziran ayına
kadar bu grubun taramalarını
tamamlamayı planlıyoruz. 2020 -

2021 ve 2021 - 2022 gruplarındaki
toplam 2 milyon 600 bin öğrencinin
genel tarama test ve ölçümleri
Şubat-Haziran 2022 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek. Özetle
bu yıl yaklaşık 3 milyon 900 bin
öğrencimiz ile Sportif Yetenek
Taraması kapsamında buluşmayı
hedefliyoruz" dedi.
Program ile spora başlama
yaşında bulunan spora yatkın
çocukların tespit edilerek spor
branşlarına yönlendirilmelerinin
hedeflendiğini kaydeden Bakan
Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz

temel motorik ve antropometrik
özelliklerine göre taranıyor.
Bakanlığımız tarafından uygulanan
Türkiye Sportif Yetenek Taraması
ve Spora Yönlendirme Programı
kapsamında, 2017-2018 dönemi
genel taramalarında spora
yatkın bulunarak, Sporcu Kimliği
Geliştirme Eğitim Programını
tamamlayan 12 bin 677
öğrencimizin Spor Karnelerini
e-devlet üzerinden açıkladık.
Öğrenciler ve veliler, e-Devlet
Spor Bilgi Sistemi, Yetenek
Tarama modülü üzerinden branşa
yönlendirme Yetenek Spor
Karnelerine erişim sağladılar.
Öğrencilerimiz Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü Sportif Yetenek
Taraması İl Yürütme Birimine
başvurarak kendileri için en uygun
branş veya branşlarını belirleyerek
sportif çalışmalarına başladılar.
Bu öğrencilerimizin takibini
Sağlık Bakanlığımızla da protokol
imzalayarak postür analizlerini,
görme, işitme, düztabanlık
gibi genel sağlık taramalarını,
somatotip ölçümlerinin yapacağız.
Ayrıca özel okullarla yaptığımız
anlaşmaları ortaokul ve ilkokul
kapsamında genişleterek özellikle
yetenek taramasında devam eden
öğrencilerimizin faydalanmasını
sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

BIR MAHALLE KONAĞI DAHA AÇIYOR
Mamak
Belediyesi,
vatandaşlara
hizmet için
mahalle
konaklarına bir
yenisini daha
ekliyor.

Mamak Belediyesi, mahallelere sosyal donatı
alanları kazandırmaya ve mahallelilerin sosyalleşerek
paylaşımlarının artmasına vesile olan mahalle
konaklarına bir yenisini daha ekliyor. 2 kattan oluşan
toplam 279 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen bu
özel yapı içerisinde mutfak,
salon ve depo bulunacak.
Bölge halkına hizmet vermek
için gün sayan Kızılca
Mahalle Konağı, tarihi Ankara
Evi mimarisiyle de göz
dolduracak.
Mahalle kültürünün
yaygınlaşması için mahalle
konağı projelerini bir
bir hayata geçirdiklerini
belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,
“Konaklarımız mahalle halkının ihtiyaçlarını gözeten bir
yapıda olmakla birlikte kültürlerini yaşatacak şekilde

dizayn edildi. Mahalle sakinlerinin huzur ve güvenle
kullanabileceği konağımızda nişan, kına, sohbet gibi
toplu organizasyonlarda yapabilecek. Söz verdiğimiz
gibi milletimizin hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.
“KÜLTÜREL DEĞERLERIMIZ
YAŞATILMAYA DEVAM
EDECEK”
İlçe genelinde her geçen gün
mahalle konaklarının sayısını
çoğalttıklarını ifade eden Başkan
Köse, “Vatandaşlarımıza özel
günlerinde ev sahipliği yapacak
olan bu kıymetli mekanlarımızda
kültürel değerlerimiz yaşatılmaya
devam edecek. Mahalle
konaklarımıza bir yenisini daha
eklemenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşamak istiyor,
15 Ocak Cumartesi saat 14.00’de açacağımız Kızılca
Mahalle Konağımıza bekliyorum” dedi.

ATIKLARI EKONOMIYE KAZANDIRIYOR
Etimesgut belediyesi, atıkları kaynağından
ayrıştırarak yeniden ekonomiye kazandırıyor.
Bu kapsamda 1. Sınıf Atık Geri Getirme Merkezi
oluşturan Etimesgut Belediyesi, 5300 geri
dönüşüm toplama ekipmanı ile son 1 yılda
10.400 ton atığı kaynağından ayrıştırarak topladı
ve yeniden ekonomiye kazandırdı.
9.800 ton karışık ambalaj atığı, 490
ton cam atığı, 90 ton tekstil atığı ,60
ton bitkisel yağ atığı, 7 ton pil atığı
toplayan Etimesgut Belediyesi
çevrenin korunmasına da önemli
katkı sağladı.
Ayrıca belediye park ve bahçeler
müdürlüğü tarafından 1 yılda 23
park, 69 bin ağaç ve bitki örtüsü
kazandırılarak vatandaşların
daha yeşil daha
temiz bir çevrede
yaşamaları sağlandı.
Etimesgut
Belediye Başkanı
Enver Demirel,
ilçede atıkları
sıfırlayarak çevreye

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.

81 ILDE BAŞLAYACAK
Gençlik ve Spor Bakanı
Kasapoğlu, tüm branşlarda
yetenekli öğrencileri spora
yönlendirmek ve ülkemizi yurt
dışında temsil edecek sporcu
potansiyelini ortaya çıkarmak
amacıyla 81 ilde başlatılan Sportif
Yetenek Taraması Programı’nda
gelinen son durumu açıkladı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük
altyapı programı olan Sportif
Yetenek Taraması hakkında bilgi
veren Bakan Kasapoğlu, haziran
ayına kadar 81 ilde 3 milyon 900
bin öğrencinin taranacağını ve
taramalara 16 Aralık 2021 tarihinde
ortaokul 5. sınıf öğrencileriyle
başlandığını duyurdu. İlkokul 3. ve
4. sınıf öğrencilerinin taramalarına
da şubat ayında başlanacağını
kaydeden Bakan Kasapoğlu, ilk
grup öğrencilerinin yer aldığı 2017
- 2018 döneminden eğitimlerini
tamamlayan 12 bin 677 öğrencinin
Yetenek Spor Karneleri’nin e-Devlet
üzerinden açıklandığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu, programın
korona virüs salgını nedeniyle
kesintiye uğramasına rağmen
antrenör, öğretmen ve
ilgili personelin katılımıyla
sürdürülmeye gayret edildiğini
belirterek, "Pandemi koşulları el
verdiği sürece sportif yetenek
taramalarımız devam ediyor. 2018-

YOZGAT'TAN AVRUPA'YA

kazandırdıklarını ifade ederek, "Geri Dönüşüm
atıklarını ayrı biriktiren vatandaşlarımız
sokaklarda bulunan geri dönüşüm
konteynerlerine, muhtarlıklara, belediyemiz
sosyal tesislerine, zabıta karakollarına ve en
yakın okullara bu atıklarını bırakarak ya da
444 9 244 Alo Geri Dönüşüm hattını arayarak
evlerinden aldırabilmektedir" dedi.
Ayrıca belediye park ve bahçeler
müdürlüğü tarafından 1 yılda 23 park, 69
bin ağaç ve bitki örtüsü kazandırılarak
vatandaşların daha yeşil daha temiz bir
çevrede yaşamaları sağlandı.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel, ilçede atıkları sıfırlayarak çevreye
kazandırdıklarını ifade ederek, "Geri Dönüşüm
atıklarını ayrı biriktiren vatandaşlarımız
sokaklarda bulunan geri dönüşüm
konteynerlerine, muhtarlıklara,
belediyemiz sosyal tesislerine, zabıta
karakollarına ve en yakın okullara bu
atıklarını bırakarak ya da 444 9 244
Alo Geri Dönüşüm hattını arayarak
evlerinden aldırabilmektedir" dedi.
Haber Merkezi

AVRUPA’YA ÜRETEREK BAŞLADI
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
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.”

