SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI:

ZORUNLULUK KALDIRILDI!

HABERİ DIŞ SAYFADA

Bozdağ'dan Anlamlı Ziyaret

Çamlık Ankara'yı
yalnız bırakmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
“Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde
uygulanan kuralları, hastalığın
ulaştığı yaygınlık seviyesini de
dikkate alarak tarama amaçlı
ve temaslı kişilerde PCR testi
zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan
böyle PCR testi yalnızca semptom
gösteren kişilere yapılacaktır” dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında
bugün video konferans yöntemiyle
toplandı. Toplantının ana gündemini,
salgının seyri, aşı programı, yerli
aşı TURKOVAC’ın sonuçları, test
politikaları, karantina ve izolasyon
kuralları oluşturdu.

Mamak Belediyesi’nin
başarı yöneticilerinden, ŞairYazar Ali Bozddağ, Çamlık
Ankara’yı Kızılay’daki
bürosunda ziyaret etti.
Çamlık Ankara’nın yayın
hayatına başlamasına ilk
günden itibaren destek
olan Ali Bozdağ, Yazıişleri

ANKARA

Müdürü Tarık Yılmaz’ı
ziyaret ederek, yeni büronun
hayırlı olması temennisinde
bulundu. Samimi bir
ortamda gerçekleşen
ziyarette Bozdağ, Çamlık
Ankara’nın stüdyosunu
da gezdi. HABERİ İÇ
SAYFADA

ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
14 OCAK 2022
CUMA

www.camlikankara.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi
Yönlendirme Kurulu 1. Toplantısı'na katıldı

TÜRKiYE PAY
SAHiBi OLACAK

ATO Başkanı Baran:

"DÜKKANINI SIFTAHSIZ

KAPATMAMASINI

iSTiYORUZ"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun
Kızılay ve İzmir Caddesi bölgesinde
faaliyet gösteren üye işletmelerini ziyaret
etti. ATO Başkanı Baran’a ziyaretinde,
ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent
Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim
Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi
(ABB) Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç,
ATO Meclis ve Komite üyeleri ile Kızılay
İzmir Caddesi İş Adamları Derneği üyeleri
eşlik etti. Haberi iç sayfada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm
kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de yapay zeka alanındaki
istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin
kişi olması, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almak ve yapay zeka
ekosistemi ile gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.
KÖKLÜ BIR DÖNÜŞÜM SÜRECI YAŞANIYOR

HABERİ İÇ SAYFADA

FUAT OKTAY'DAN ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI:

"PARÇASI
OLUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme
Kurulu 1. Toplantısı'na katıldı. Yaptığı
konuşmada bugüne kadar 'Dijital Türkiye'
çalışmalarıyla çıktılarının en iyi şekilde değere
dönüştürülebileceği Türkiye’nin veri madenini
oluşturduklarını ve oluşturmaya devam
ettiklerini ifade eden Oktay, "Bu maden her an
büyüyen, genişleyen dinamik bir yapıya sahip.
Artık elimizdeki bu madeni yerli ve milli yapay
zeka uygulamaları ile ekonomiye kazandırma
aşamasına geçiyoruz. Verinin değere
dönüştüğü yapay zeka odaklı dijital hamlemizde
kurumlar arası eşgüdümü sağlayacağımız ve
eylem planlarını değerlendireceğimiz Ulusal
Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu
toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Çığır
açan teknolojilerin hızlı yükselişiyle insan
hayatının her alanında köklü bir dönüşüm süreci
yaşanmaktadır. Bu dijital dönüşüm süreci büyük
veri, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti ve
artırılmış gerçeklik gibi alanlarda yapay zeka
temelinde gerçekleşmektedir" dedi.

Gençlere seslenen Oktay,
”Genç araştırmacıları, özel
sektörü ve üniversitelerimizi
yapay zeka hamlemizin
bir parçası olmaya ve
sürece katkı vermeye davet
ediyorum. Tüm paydaşların
bu yönde üzerine düşeni
yapacağına yürekten

inanıyorum. Ulusal Yapay
Zeka Stratejisi Yönlendirme
Kurulu toplantımızın Milli
Teknoloji Hamlemiz ve Dijital
Türkiye hedeflerimiz yönünde
ülkemiz ve milletimiz için
hayırlı olmasını diliyorum"
diye konuştu.
HABERİ İÇ SAYFADA

“NESNELERIN MASUMIYETI”
BAŞKENTLILERLE BULUŞTU
Sanatçı Dilek Yalçın’ın resim,
enstalasyon ve heykellerden oluşan
“Nesnelerin Masumiyeti” adlı sergisi
Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Sanatçı
Dilek Yalçın’ın resim, enstalasyon ve
heykellerden oluşan 130 eseri “Nesnelerin
Masumiyeti” adlı sergisi Ankaralı
sanatseverlerle buluştu. Haberi iç sayfada

Gerçeğini aratmadı..

FARKINDALIK EĞITIMI VERILDI
Yenimahalle
Belediyesi,
personele Afet
Farkındalık
Eğitimi vererek
tahliye ve
yangın tatbikatı
gerçekleştirdi.
HABERİ İÇ
SAYFADA

YENİ İSTİHDAM ALANI OLUŞTURACAK

YENi PROJELER

KAZANDIRACAK

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,
yeni yıl ile birlikte ilçeyi bir üst lige taşıyacak
olan yeni proje ve yatırımları masaya yatırdı.
Haberi iç sayfada

Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi,
Gazi Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde Spor
Eczacılığı Tezsiz Yüksek
Lisans Programı açılması
konusunda Yükseköğretim

Kurulu’na (YÖK) teklifte
bulundu. YÖK, enstitü
bünyesinde Toksikoloji
Anabilim Dalı kurularak,
Spor Eczacılığı Tezsiz
Yüksek Lisans Programı
açılması teklifini kabul etti.
HABERİ İÇ SAYFADA

BU GÖRÜNTÜYE
INCELEME BAŞLATILDI
MUSiKi MUALLiM MEKTEBi

YENi SANATÇILAR YETiŞTiRECEK
Düzenlediği kurslarla her yaştan
Mamaklı'yı kültür ve sanat
aktiviteleri ile bir araya
getiren Mamak Belediyesi,
çocuk ve yetişkinler için
tiyatro kurslarını faaliyete
geçirdi. HABERİ
DIŞ SAYFADA

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Anıtkabir ziyareti
sırasında şarkıcı Bülent Ersoy'a üniformalı
subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili
inceleme başlattığı öğrenildi.
Bülent Ersoy, önceki gün, Ankara'da vereceği
konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e
tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı
subayın, yağmurdan korunması için şemsiye
tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen
fotoğraflar ise sosyal medyada tepki çekti.
Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma
Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin
inceleme başlattı.

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ
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“NESNELERIN MASUMIYETI”
BAŞKENTLILERLE BULUŞTU

Bozdağ'dan Anlamlı Ziyaret

Çamlık Ankara'yı
yalnız bırakmıyor

Mamak Belediyesi’nin
başarı yöneticilerinden,
Şair-Yazar Ali Bozddağ,
Çamlık Ankara’yı Kızılay’daki
bürosunda ziyaret etti.
Çamlık Ankara’nın yayın
hayatına başlamasına ilk
günden itibaren destek olan
Ali Bozdağ, Yazıişleri Müdürü
Tarık Yılmaz’ı ziyaret ederek,
yeni büronun hayırlı olması
temennisinde bulundu.
Samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette
Bozdağ, Çamlık Ankara’nın
stüdyosunu da gezdi.
Çamlık Ankara’nın
hem Yozgatlılar’ı bir
araya getirecek önemli
bir basın gücü olacağını
hem de Ankara gündemini
değerlendiren bir basınyayın organı olacağını
dile getiren Bozdağ,
zorlu yolculukta başarı
temennisinde bulundu.
Çamlık Ankara Yazıişleri
Müdürü Tarık Yılmaz

da ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek;
“İlk günden itibaren varlığı
ile güç veren, destek
olan, bizi Ankara’da yalnız
hissettirmeyen, Yozgat’ımızın
değeri, kıymetli ağabeyimiz
Ali Bozdağ’a teşekkür

ediyorum. Ve şunu söz
veriyorum Çamlık Ankara
Yozgatlılar’ı ayrıştıran değil
birleştiren olacaktır” dedi.
Ziyarette, hemşerimiz
başarılı Ressam Adnan
Özbek de yer aldı.
Tarık YILMAZ

YENi PROJELER

KAZANDIRACAK

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul
Çetin, yeni yıl ile birlikte ilçeyi bir üst lige
taşıyacak olan yeni proje ve yatırımları
masaya yatırdı.
Pursaklar halkının yaşam kalitesini
arttırmak için her gün yeni bir projeye
imza atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,
ilçede 2022 yılı itibari ile yapımı planlanan
yeni projelerle ilgili sorumlu başkan
yardımcıları ve müdürlüklerle istişare
toplantısı gerçekleştirdi. Pursaklar’da
yapılması planlanan vizyon projelerle
ilgili Etüd Proje Müdürlüğüyle görüş
alışverişinde bulunan Başkan Çetin, hiç
zaman kaybetmeden yeni projeleri ele
alarak çalışmalara başlayacaklarını dile
getirdi.
Her kesime dokunacak yeni

yatırımları hayata geçirmek için yeni
vizyon projelerin ele alındığını belirten
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,
"Hemşehrilerimizin memnuniyetini esas
alan ilçemizin her mahallesinde, hizmet
odaklı çalışmalara imza atmak için kolları
sıvadık. Etüd Proje Müdürlüğümüz ile
toplantı yaparak konularımızı detaylı
değerlendirdik. İlçemize değer katmak ve
hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmak
için çalışıyoruz. Pursaklar’ı eşsiz güzellikte
bir ilçe haline getirmek için hayata
geçireceğimiz projeleri ve kaynaklarını
masaya yatırdık. Şu ana kadar yaptığımız
hizmetler ve önümüzdeki günlerde
hayata geçireceğimiz yeni projelerimizle
Pursaklar’ı inşa etmeye var gücümüzle
devam edeceğiz” dedi.

Sanatçı Dilek Yalçın’ın
resim, enstalasyon ve
heykellerden oluşan “Nesnelerin
Masumiyeti” adlı sergisi Ankaralı
sanatseverlerle buluştu. Sanatçı
Dilek Yalçın’ın resim, enstalasyon
ve heykellerden oluşan 130 eseri
“Nesnelerin Masumiyeti” adlı
sergisi Ankaralı sanatseverlerle
buluştu.
Cernmodern Sanatlar
Merkezi’nde gerçekleşen
sergide, eserlerini sanatseverlerin
beğenisine sunan Yalçın’ın
pandemi sürecinde, yaşanan
kapanma döneminde, ürettiği
çalışmaları büyük ilgi gördü.
Haber Merkezi

Gerçeğini aratmadı..

FARKINDALIK EĞITIMI VERILDI
Yenimahalle Belediyesi,
Fen İşleri Müdürlüğü’nün
Macunköy’de bulunan Garaj
Amirliği’nde personele Afet
Farkındalık Eğitimi vererek
tahliye ve yangın tatbikatı
gerçekleştirdi. Eğitimlerde;
olası bir yangında yapılması
ve yapılmaması gerekenleri
Sivil Savunma Uzmanlığı
Müdürü Zübeyit Yücel’den
öğrenen 200’e yakın belediye
personeli, gerçeği aratmayan
bir tatbikatla öğrendiklerini
uyguladı.
Eğitimlerde; olası bir
yangında yapılması ve
yapılmaması gerekenleri
Sivil Savunma Uzmanlığı

Müdürü Zübeyit Yücel’den
öğrenen 200’e yakın belediye
personeli, gerçeği aratmayan
bir tatbikatla öğrendiklerini
uyguladı.
200 PERSONELE
UYGULAMALI EĞITIM
Yenimahalle Belediyesi
Sivil Savunma ve İş Güvenliği
uzmanlarının gözetiminde
gerçekleşen tatbikatta,
personelin yangına bilinçli
şekilde müdahale etmesinin

önemi vurgulanırken, yangın
türleri hakkında da personele
bilgi verildi.
Başlayan küçük
bir yangının nasıl
söndürüleceğini canlı olarak
izleyen personellere, tahliye
kuralları da detaylarıyla
anlatıldı.
Uygulamalı eğitimlerde,
iş sağlığı ve güvenliği
konusunda işverenlerin de
işçilerin de daha dikkatli
ve bilinçli davranması
gerektiğine vurgu yapılırken
iş güvenliği eğitimleri mutlaka
her personellere verilerek,
gerekli tatbikatlar yapılmalıdır
denildi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi
Yönlendirme Kurulu 1. Toplantısı'na katıldı

TÜRKiYE PAY
SAHiBi OLACAK

ATO Başkanı Baran:

"DÜKKANINI SIFTAHSIZ

KAPATMAMASINI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm
kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de yapay zeka alanındaki
istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin
kişi olması, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almak ve yapay zeka
ekosistemi ile gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
"Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için
tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışarak
2025 yılı itibarıyla Türkiye’de yapay zeka
alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması,
ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun
sayısının en az 10 bin kişi olması, uluslararası
yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında
yer almak ve yapay zeka ekosistemi ile gayri
safi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını
hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme
Kurulu 1. Toplantısı'na katıldı. Yaptığı
konuşmada bugüne kadar 'Dijital Türkiye'
çalışmalarıyla çıktılarının en iyi şekilde değere
dönüştürülebileceği Türkiye’nin veri madenini
oluşturduklarını ve oluşturmaya devam
ettiklerini ifade eden Oktay, "Bu maden her an
büyüyen, genişleyen dinamik bir yapıya sahip.
Artık elimizdeki bu madeni yerli ve milli yapay
zeka uygulamaları ile ekonomiye kazandırma
aşamasına geçiyoruz. Verinin değere
dönüştüğü yapay zeka odaklı dijital hamlemizde
kurumlar arası eşgüdümü sağlayacağımız ve
eylem planlarını değerlendireceğimiz Ulusal
Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu
toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Çığır
açan teknolojilerin hızlı yükselişiyle insan
hayatının her alanında köklü bir dönüşüm süreci
yaşanmaktadır. Bu dijital dönüşüm süreci büyük
veri, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti ve
artırılmış gerçeklik gibi alanlarda yapay zeka
temelinde gerçekleşmektedir" dedi.
Yapay zekanın insan zekasına özgü yüksek
bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları
sergileyebilen akıllı bir işletim sistemi olarak
günümüzü şekillendiren en önemli bilişim
teknolojilerinden birisi olduğuna dikkat çeken
Oktay, "Sürücü asistanı gibi yarı otonom
özelliklerle araçlarımızda, metabolizma
verilerimiz üzerinden erken teşhis ya da
sağlıklı yaşam önerileriyle sağlık alanında,
kişiye özel finansal otomasyon sistemleri ile
bankacılık işlemlerinde, akıllı ölçüm ve verimli
kullanım alt yapıları ile enerjide tedarik zinciri
ve inovasyon, tasarım-üretim organizasyonu ile
üretim süreçlerinde yapay zeka artık bizden,
içimizden biri. Yapay zekanın hata payını
azaltıp hassasiyeti artırarak süreçleri çok
daha verimli hale getirmesi, çok büyük veri
kümelerini inceleyerek kayda değer sonuçlar
çıkarabilmesi, kendini geliştiren algoritma
yapısıyla yeni girdilere hızla adapte olması gibi
özellikleriyle zamana kattığı değer yadsınamaz
bir gerçek" açıklamasında bulundu.
"BIZ DE VARIZ DIYORUZ"
Bu değerin ekonomiye de yansımasıyla
yapılan araştırmalara göre Küresel Yapay Zeka
Etki Endeksi’ne göre yapay zekanın 2030 yılında
dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık
bir paya ulaşması beklendiğini aktaran Oktay,
"2030 yılına kadar yapay zeka kullanımı ile
yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranı ise
yüzde 26. Bu dönüşümde Türkiye olarak pay
sahibi olmak için yüksek teknoloji ürünlerini
milli ve özgün olarak üretebilecek kapasitenin
geliştirilmesini hedefleyen Milli Teknoloji
Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz
doğrultusunda yapay zeka atılımlarında

biz de varız diyoruz. 2021-2025 yıllarını
kapsayan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgemiz,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde
tüm paydaşlarla işbirliği içinde hazırlanıp
yayınlanmıştır.
Vizyonu 'müreffeh bir Türkiye için çevik ve
sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel
ölçekte değer üretmek' olarak belirlenen
stratejinin odağında 'kaliteli veriye erişim,
ortak altyapıların kullanımı ve ileri becerilerin
kazandırılması' yer alıyor" açıklamasında
bulundu.
"Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, 2021-2025
yılları arasında ülkemizin yapay zeka alanındaki
çalışmalarını ortak bir zemine oturtacak
tedbirleri ve bu tedbirleri hayata geçirmek
üzere oluşturulacak yönetişim mekanizmasını
ortaya koymaktadır" diyen Oktay, "Bu kapsamda
belirlenen 6 stratejik önceliği ise şöyle sıraladı:
Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda
istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve
yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veriye ve
teknik altyapıya erişim imkânlarını genişletmek,
sosyoekonomik uyumu hızlandıracak
düzenlemeler yapmak, uluslararası düzeyde iş
birliklerini güçlendirmek ve yapısal ve işgücü
dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu stratejik
öncelikler doğrultusunda ülkemizin yapay zeka
ekosistemi olgunluk seviyesinin yükseltilmesi
hedefi, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile
üniversite ve araştırma merkezlerini ve
bununla birlikte özel sektörü kapsamaktadır.
Yapay zeka tekno-ekonomik atılımında gerekli
yönetişimi sağlamak için titizlikle çalışacağız.
Strateji Belgesi’nde belirlenen tedbirlerin
uygulanmasını Kurul çalışmalarımız bünyesinde
yakından takip edecek, gerekli koordinasyonu
sağlayacağız. Kurulun bu ilk toplantısında
119 tedbirin yer aldığı Ulusal Yapay Zeka
Stratejisi’nin uygulanmasına yönelik kurumsal
sorumlulukları netleştireceğiz" dedi.
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin uygulanma
sürecinde katılımcılığı ve etkinliği artırmak
üzere oluşturulacak STK, meslek örgütleri,
akademi ve özel sektör temsilcilerinden

müteşekkil danışma ve çalışma gruplarına
ilişkin usul ve esasların da değerlendirileceğini
ifade eden Oktay, "Yapay zeka ekosistemimizin
gelişmesi için tüm kurumlarımız ile eş güdüm
içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de
yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine
çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü
mezun sayısının en az 10 bin kişi olması,
uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk
20 ülke arasında yer almak ve yapay zeka
ekosistemi ile gayri safi yurt içi hasılaya yüzde
5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca yapay
zeka uygulamalarının etik ve hukuki boyutlarını
ele alan faaliyetler yürütülecek, bu alandaki
uluslararası çalışmalar takip edilecektir.
TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü gibi
kuruluşlar bu alanda girişimcilik ekosistemine
katkı verecektir. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız önümüzdeki günlerde Yapay
Zeka Ekosistemi Teşvik Çağrısı’nı açıklayarak
bu alandaki girişimlere yeni bir destek kanalı
oluşturacaktır. Üretim ve savunmadan sağlığa,
enerjiden finansa pek çok alanda yapay zekayı
verimli ve güvenli şekilde hayatımızın her
alanında kullanacağımız bir yakın geleceğe
hazırlanıyoruz. Veriden katma değer üreten,
teknolojik bağımsızlığa sahip tüm sektörlerde
inovasyonu, üretkenliği ve rekabetçiliği
yüksek bir Türkiye vizyonuna yapay zeka
ekosistemimizle güç katacağız. İnsansız hava
araçları ve otonom araçlarımız sayesinde
Türkiye’ye gıpta eden ülkeleri milli yapay zeka
uygulamalarımız ile bir kez daha şaşırtacak,
yine paradigmaları değiştireceğiz. Bunu hep
beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.
Gençlere seslenen Oktay, ”Genç
araştırmacıları, özel sektörü ve
üniversitelerimizi yapay zeka hamlemizin bir
parçası olmaya ve sürece katkı vermeye davet
ediyorum. Tüm paydaşların bu yönde üzerine
düşeni yapacağına yürekten inanıyorum. Ulusal
Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu
toplantımızın Milli Teknoloji Hamlemiz ve
Dijital Türkiye hedeflerimiz yönünde ülkemiz ve
milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye
konuştu. IHA

iSTiYORUZ"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun
Kızılay ve İzmir Caddesi bölgesinde
faaliyet gösteren üye işletmelerini ziyaret
etti. ATO Başkanı Baran’a ziyaretinde,
ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent
Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim
Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi
(ABB) Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç,
ATO Meclis ve Komite üyeleri ile Kızılay
İzmir Caddesi İş Adamları Derneği üyeleri
eşlik etti.
İşletmeleri tek tek ziyaret ederek, iş
hacimleri, müşteri yoğunluğu, finansman
ihtiyaçları konusunda üyelerin görüşlerini
alan ve önerilerini dinleyen Baran,
ziyaretlerinin ardından İzmir Caddesi’nde
toplanan iş insanlarına hitap etti. Baran,
ATO olarak üyelerinin Komiteler
üzerinden aktardığı tüm sorunların
çözümüne yönelik faaliyet yürüttüklerini
söyledi.
Ankara’nın ticari, ekonomik ve
sosyal gelişimi üzerine çalışmalar
yaptıklarını anlatan Baran, Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinin
canlandırılmasına yönelik çalışmalarından
duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Baran, “İzmir Caddesi’nde başlayan
bu çalışmaların Ulus, Tunalı Hilmi ve
Bahçelievler gibi ticarete merkez olmuş
bölgelerimize yayılarak devam etmesini
istiyoruz” diye konuştu. Kent merkezinde
ticari hayatın canlanmasına yönelik
önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara
ilettiklerini bildiren Baran, “Şehrin
tarihinden, ruhundan eksiltmeden,
ticaretin canlandığı kent merkezleri
oluşturmak için çalmadık kapı bırakmadık.
ATO olarak özellikle Ankara’nın tarihi
değere sahip mekanlarındaki ticareti
artırmak ve eski iş hacmine ulaştırmakla
ilgili gayretin içerisinde de olmaya devam
ediyoruz” dedi.
Baran’ın ardından konuşan ATO
Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent
Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz
da, Ankara’da ticari hayatın gelişimine
verdikleri önemi “Her bir işletmenin
dükkanını siftahla açılmasını kendi
siftahımızmış gibi önemsediğimiz bir ticari
hayatı planlanma sürecindeyiz” sözleriyle
ifade etti.
Yılmaz, İzmir Caddesi ve civarının
kültür sanat ekonomisiyle taçlandırılmasını
arzuladıklarını anlatarak, “Caddenin sokak
defilelerinden, konserlere, sinema-tiyatro
festivallerinden imza günlerine kadar
birçok etkinliğin yapıldığı, 7/24 yaşayan
bir merkeze dönüşmesini ve tek bir tacirin
bile dükkanını siftahsız kapatmamasını
istiyoruz” dedi. Haber Merkezi

YENİ İSTİHDAM ALANI OLUŞTURACAK
Gazi Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi, Gazi Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Spor
Eczacılığı Tezsiz Yüksek Lisans
Programı açılması konusunda
Yükseköğretim Kurulu’na
(YÖK) teklifte bulundu.
YÖK, enstitü bünyesinde
Toksikoloji Anabilim Dalı
kurularak, Spor Eczacılığı
Tezsiz Yüksek Lisans
Programı açılması teklifini
kabul etti. Süreci anlatan Gazi
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, spor

eczacılığı kavramının yeni bir kavram
olduğunu, Spor Eczacılığı Tezsiz
Yüksek Lisans Programı ile daha resmi
bir tanımlamaya kavuştuğunu
anlatarak, “Spor eczacısı spor
kulüplerinde eczacı olarak
çalışan mezunlarımızı ya da
meslektaşlarımızı içeren
bir kavram. Henüz bir
meslek tanımı yapamıyoruz
ama bizim programımızdan
mezun vermeye başladığımızda
spor eczacısı diye bir istihdam alanı
da ortaya çıkacak” dedi.
IHA
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI:

ZORUNLULUK KALDIRILDI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim
Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan
kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık
seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı
ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu
kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi
yalnızca semptom gösteren kişilere
yapılacaktır” dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca başkanlığında bugün video
konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının
ana gündemini, salgının seyri, aşı programı,
yerli aşı TURKOVAC’ın sonuçları, test
politikaları, karantina ve izolasyon
kuralları oluşturdu. Toplantı sonrasında
açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca,
“Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu
gibi Ülkemizde de baskın varyant haline
geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla
yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte
hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken
hasta sayısında yaklaşık yüzde 10’luk bir
artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde
daha az sayıda vaka ile daha yüksek
hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron
varyantı salgının tehlikesini azaltacağa
benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz.
Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam
ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla
enfekte olanların daha düşük bir oranı
hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık
sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka
sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması
hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek
sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu,
görmek istemediğimiz en kötü senaryodur.

Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil
ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine
olan inancımızı kuvvetlendiriyor” ifadelerini
kullandı.
“TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde
kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek
konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı”
Aşı programına yerli aşı TURKOVAC’ın
da eklendiğini hatırlatan Bakan Koca şunları
kaydetti:
“Bildiğiniz gibi TURKOVAC aşımızın
Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer
aşılama Faz-3 sonuçları bugün çalışmayı
yürüten bilim insanlarımızca açıklandı.
Faz-3 aşamasında bin 182 gönüllüden elde
edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.
TURKOVAC aşımızın karşılaştırma kolu

olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu
gösterildi. TURKOVAC aşımızın Faz-1
aşamasında 44 gönüllü, Faz- 2 aşamasında
250, Faz-2B aşamasında 222 gönüllü ve Faz3 hatırlatma dozu çalışmasında ise 4 bin 244
gönüllüden elde edilen güvenlik verileri ile
aşımız acil kullanım onayı almıştır. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterleri güvenlik
çalışmasının 3 bin gönüllüden fazla kişide
doğrulanmış olmasını öngörmektedir. Bu
bakımdan yerli aşımızın güvenli olduğu
toplamda 5 bin 942 kişilik çalışma ile teyit
edildi. Acil kullanım onayı da bu veriler
dikkate alınarak verildi. TURKOVAC aşımızı
güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek
sesle söylemek konusunda kimsenin
tereddüdü olmamalı.”
Bugünkü Bilim Kurulu’nda alınan
kararlara da değinen Bakan Koca,
“Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve
hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin
karantinaya alınmamasına karar verilmiştir.
İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların
tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan
sonra test yaptırmaksızın izolasyondan
çıkabilirler. Bilim Kurulumuz gelişmiş
ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın
ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate
alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde
PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır.
Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom
gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını
gündemimizden çıkarmak için elimizden
gelenin en iyisini yapmaya devam
edeceğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini
kullandı. IHA

MUSiKi MUALLiM MEKTEBi

YENi SANATÇILAR YETiŞTiRECEK
ALTINDAĞ’DA ANILDI
Bayrak şairi Arif Nihat Asya, vefatının
47'nci yıl dönümünde Altındağ’da anıldı.
Altındağlı gençler Arif Nihat Asya’yı
şiirleriyle yad etti.
“Bayrak şairi” olarak bilinen
Arif Nihat Asya, Altındağ’da
unutulmadı. Asya, vefatının 47’nci
yıldönümünde Altındağlı gençler
tarafından rahmet ve minnetle
anıldı. Altındağ Belediyesi
Ali Ersoy Kütüphanesi’nde
gerçekleştirilen söyleşi ve anma
programına Altındağlı gençler büyük ilgi
gösterdi. Piri Reis Anadolu Lisesi Edebiyat
Öğretmeni Veysel Doğan gençlere Arif
Nihat Asya'nın hayatı, edebi değeri ve
eserleri hakkında bilgiler verdi. Asya
ayrıca Ali Ersoy Kütüphanesi’nde “Ayın

Yazarı” olarak da belirlendi. Altındağlı
gençler 1 ay boyunca Arif Nihat Asya’yı
anacak ve onun eserlerini yakından
tanıyacak.
Vatan sevgisinin en önemli kalemi
Altındağlı gençlerin bayrak şairi
Arif Nihat Asya’yı vefat yıldönümünde
unutmamasından dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getiren Altındağ
Belediye Başkanı Asım Balcı, “Vatan
sevgisinin en önemli kalemlerinden
biri olan Arif Nihat Asya, aynı zamanda
yurdun farklı yerlerinde binlerce
öğrenci yetiştiren bir eğitim neferidir.
Tüm eserlerinde bu toprakların ruhu,
aşkı ve heyecanını yansıtmıştır. Kendisi
ayrıca cumhuriyet döneminin manevi
mimarlarından biridir" dedi.

Cumhuriyet tarihinin ilk sanat
durağı Musiki Muallim Mektebi’nde
tiyatro heyecanı başladı.

Düzenlediği kurslarla her yaştan Mamaklı'yı
kültür ve sanat aktiviteleri ile bir araya getiren
Mamak Belediyesi, çocuk ve yetişkinler için
tiyatro kurslarını faaliyete geçirdi. Muhsin
Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşecek olan tiyatro
kursları cumartesi ve pazar günleri olacak.
Aldıkları eğitimleri sahnede oyunlarla da
taçlandıracak olan kursiyerler, ilk gösterimini
Dünya Tiyatrolar Günü'nde Nuri Pakdil’in
yazmış olduğu Umut adlı tiyatro oyunu ile
gerçekleştirecek.
"TIYATROYA ILGISI OLAN
HERKESI BEKLIYORUZ"
Gençlerin sanatsal becerilerini güçlendirmeyi
ve özgüvenlerinin artarak sahne rahatlığı
kazanmalarını amaçladıklarını ifade eden
Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, “Mamak Belediyesi olarak
ilçemizi eğitimin, kültürün,
sanatın, ve sporun merkezi haline
getirmek adına faaliyetlerimize
devam ediyoruz. Kültür ve
sanatın kalbi Musiki Muallim
Mektebi’mizde başlayacak
olan tiyatro kursumuza,
tiyatroya ilgi duyan tüm
genç ve çocuklarımızı
davet ediyorum” diye
konuştu. Haber
Merkezi

YOZGAT'TAN AVRUPA'YA

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.

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.”

