ÇAMLIK ANKARA

Federasyon Başkanı Ahmet
Koç 24 Kasım’a İşaret Etti

‘BAŞKENT’İN

YOZGAT iÇiN

HABERCİSİ…’

ÖNEMLi GÜN!
Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel
Başkanı Ahmet Koç, 23 Kasım Çarşamba
günü Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse’nin katılımı ile
gerçekleştirecekleri ‘İstişare Toplantısı’nda
önemli kararlar alacaklarını duyurdu. Yozgatlı
Dernekler Federasyonu’nun 24 Kasım
Çarşamba günü saat 19.30’da yapılacak
istişare ve değerlendirme toplantısı geniş
katılımla gerçekleştirilecek. >>> 4'TE

AHMET
KOÇ

Ankara medya
sektörüne
bugünden
itibaren
‘Çamlık
Ankara’ da
dahil oldu.

Çamlık Medya
bünyesinde hizmet
verecek olan gazete,
Başkent’in bütününü oluşturan
renkleri yansıtan, objektif
yayıncılık ilkesi ile bugün siz
değerli okuyucuları ile bu
günden itibaren buluşuyor.
Türkiye’nin kalbi Ankara’da
basın-yayın sektöründe Çamlık
Ankara Gazetesi de yerini aldı. 4'DE

YOZGAT STANDINA
BÜYÜK İLGİ
Yozgat Belediyesi, 16-21 Kasım'da Ankara
Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik
düzenlenecek olan Tam Bana Göre
Festivalde katıldı. 5 gün süren festivalde
Yozgat standı büyük ilgi gördü. 4'TE
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:

MiLLi HASSASiYETLER
SiYASETiN DE ÜSTÜNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatan sınırlarının içeride ve dışarıda
korunması hususunda hassasiyeti her zaman gözeteceklerini belirterek,
siyaset dilinin hiçbir zaman milli menfaatlerin önüne geçecek şekilde, zarar
verecek üslup ve kavramlardan oluşmaması gerektiğini söyledi.
HER ZAMAN YANINDAYIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülke
gündemine ilişkin önemli açıklamalarda
bulundu. Son dönemde gündeme gelen ‘Mavi
Vatan’ kavramı başta olmak üzere, şehitlik
kavramı ve siyaset diline ilişkin mesajlar veren
Oktay, kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC
halkının her zaman yanında olacaklarını ifade
etti.

MİLLİ DURUŞ GEREKTİRİR
Oktay, son dönemde tartışılan ‘Mavi Vatan’
kavramına değindiği açıklamasında, “Mavi
Vatan’ı savunmak milli bir duruş gerektirir” dedi.
KKTC ile ekonomik ve kalkınma iş birliği için
her zaman vurguladıkları bir hususun olduğunu
kaydeden Oktay; “Kendi kendine yeten, öz
güvenle ayakları üzerinde duran, turizmin
yanında sanayisiyle, tarımıyla, üretimiyle katma
değer üretebilen, bunların gerçekleşebilmesi
için ihtiyaç duyulan yapısal reformları
tamamlamış, karar alma mekanizmaları en etkin
şekilde çalışan, yol alan, ilerleyen bir KKTC arzu
ediyoruz" diye konuştu. >>> 2. SAYFDA

FUAT
OKTAY

“ASLA KABUL

EDiLEMEZ”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, İYİ Parti Grup Başkanvekili
Lütfü Türkkan'a yönelik, "Bir
muhalefet milletvekilinin, temsilcisi
olduğu vatandaşına ağıza
alınmayacak küfürler etmesi terbiye
dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle
kınıyorum" ifadesini kullandı. Şehit
aileleri ve vatandaşlarda da geniş
yankı uyandıran olaya ilişkin Oktay,
tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
“Bir muhalefet milletvekilinin,
temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza
alınmayacak küfürler etmesi terbiye
dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle
kınıyorum. Hele ki kanlarıyla bu
toprakları sulamış şehitlerimizin
emanetine asla"

YEREL MEDYANIN GELECEĞİ
ANKARA’DA KONUŞULACAK

“ANKARA ÜSTÜNE
DÜŞENİ

Alparslan Türkeş Vakfı Genel
Sekreteri Alparslan Yılmaz
YAPMALIDIR” Kerkük Konusunda Uyardı. 4'TE

Ankara’nın
Keçiören ilçesinde
bir apartmanda
patlama gerçekleşti.
Patlamada yaralanan
baba ile kızı hayatını
kaybederken 4
kişi yaralı olarak
kurtarıldı. AFAD'dan
yapılan açıklamada
patlamanın
doğalgaz kaynaklı
olduğu bildirildi.
>>> 4'TE

GEÇMİŞ OLSUN

ANKARA

Anadolu Yayıncılar Derneği,
yerel medyanın geleceğini
yakından ilgilendiren yine
çok önemli bir etkinliğe daha
imza atıyor. Çamlık Ankara’ya
açıklamalarda bulunan dernek
başkanı Sinan Burhan, iletişim
teknolojilerinin getirdiği fırsat
ve tehditlerin yanı sıra ulusal
ve yerel basının detayları

ile ele alınacağı bir çalıştay
planladıklarını söyledi.
22 – 23 Kasım tarihlerinde
Anadolu Medyasının sorunları
ve geleceğine ilişkin Yerel
Medyanın geleceği adlı
bir çalıştay düzenlenecek.
Bu çalıştayda yeni iletişim
teknolojilerinin getirdiği fırsat ve
tehditler ele alınacak. 3'TE

ALKIŞLAR

GENÇLER BiRLiĞi’NE
Ankara’da tribünler
Gençler Birliği Spor
Kulübü’nün organizasyonu
"Öğretmenler Gününü"
kutlayacak. Kulüpten yapılan
açıklamada Tuzlaspor ve
Bursaspor maçlarını
öğretmenlerin ücretsiz olarak izleyebileceği
duyuruldu. Başkent’in kırmızı-siyahlı kulübü
Gençlerbirliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde
tribünleri öğretmenlere ücretsiz olarak tahsis
edecek. Kulübün internet adresinden yapılan
açıklamada, başkent ekibinin 20 Kasım ve 26
Kasım tarihlerinde oynayacağı Tuzlaspor ve
Bursaspor maçlarını öğretmenlerin ücretsiz
olarak izleyebileceği duyuruldu. >> 2'DE
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BAŞKENT'İN HABERCİSİ

Başkent’in Habercisi
“Çamlık Ankara”
Farklı bir heyeKırşehirli,
Kırıkkaleli,
can,
Mamaklı, Ayaşlı,
Tarifi olmayan
Beypazarlı, Çankayabir mutluluk,
lı, Akyurtlu…
Mesleğim, ekip
Ve Başkent’i pararkadaşlarım, Yozgat’ta, Ankara’da,
çaları ile bir bütün
İstanbul’da, yurt dıeden tüm değerlerin
şında, farklı şehir ve
yansıması olacağız.
mekanlarda bizlere
Göz ardı etmeyeceinanan çok kıymetli
ğiz.
büyüklerim, dostlaTürkiye’nin kalbirım, en başından bu
ni, Ankara’yı görtryilmaz@gmail.com
tarafa her an yanımezden geleni,
mızda hissettiğimiz
Gözardı etmeyeKıymetli Ağabeyimiz
ceğiz
Zafer Özışık ve ailem…
Başkent’le dertlenmeyenleHer biri adına çok kıymetli
ri, insanını görmezden gelenbir mutluluk içindeyim ve her
leri,
birine teşekkürlerin en güzeliGöz ardı etmeyeceğiz
inadına siyası beyaz, beyazı
ni gönderiyorum.
Çamlık Ankara; Başkent’in
siyah göstermeye çalışanları,
Habercisi olarak bu gün ilk
Sümen altı olmayacak hiçbir
hakikat!
sayısı ile karşınızda.
Çamlık Ankara, Bozok
Her gün Ankara siyasetini,
ticaretini, bürokrasisini, günYaylası’ndan Başkent’in kadim
topraklarına, oradan sınırlademine dair en özel ve detay
rımızın en ücra alanlarına ve
içeren haberleri buradan okuötesinde kalbi vatan aşkı ile
yacaksınız.
Her gün hanelerinizi ziyaçarpanlara ulaşan bir haberciret eden gazete sayfalarında
lik yapacak.
kendinizden bir parça bulaHatalarımızda olacak, eksik
caksınız.
yanlarımızda…
www.camlikankara.com,
Ama kasıt asla,
teknolojinin, hayatımızın her
Yanlı duruş kat’a,
alanına enjekte ettiği sanalTaraftarlık kesinlikle ama
kesinlikle olmayacak.
lıktan ziyade gerçek haberciliği ve yaşamın ta kendisini
Bizi zamanla daha iyi tasunacak.
nıyacak, görecek, niyetimizi
hissedeceksiniz!
Tarafsız olmayacağız…
Elbette ki tarafımız olacak.
Bugün süslü kelimelerle
değil yüreğimizde yaşattıklaSizin tarafınızda ama olabildiğince objektif.
rımızla karşınızda olduğumuOlaylara siyasi taraftarlıkla
zu samimiyetle ifade etmek
istiyorum.
değil siyaset üstü bir objektiflikle farkındalık katmaya
Birbirimizi zamanla daha iyi
çalışacağız.
tanıyacağız.
Başkent gibi olacağız.
Bugün biz artık Ankara’daYozgatlı,
yız,
Merhaba Merhaba
Çorumlu,
Çankırılı,
Merhaba…

TARIK
YILMAZ

ALKIŞLAR

GENÇLER BiRLiĞi’NE

Ankara’da tribünler Gençler
Birliği Spor Kulübü’nün
organizasyonu "Öğretmenler
Gününü" kutlayacak. Kulüpten
yapılan açıklamada Tuzlaspor
ve Bursaspor maçlarını
öğretmenlerin ücretsiz olarak
izleyebileceği duyuruldu.
Başkent’in kırmızı-siyahlı
kulübü Gençlerbirliği, 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nde tribünleri
öğretmenlere ücretsiz olarak
tahsis edecek. Kulübün internet
adresinden yapılan açıklamada,
başkent ekibinin 20 Kasım ve 26
Kasım tarihlerinde oynayacağı
Tuzlaspor ve Bursaspor maçlarını
öğretmenlerin ücretsiz olarak
izleyebileceği duyuruldu.
ALKIŞLAR
GENÇLER BİRLİĞİ’NE
Kulüp sitesinden yapılan
açıklamada eğitim neferi
öğretmenlerin günü kutlanırken,
şu ifadelere yer verildi:
“Ulu Önder Atatürk,
“Toplumun düşmanı cehalet,
cehaletin düşmanı ise
öğretmenlerdir. Öğretmen
geçmişin öğreticisi, geleceğin
kurucusudur. Gelecek
gençlerindir. Gençler de

öğretmenlerin eseridir”
sözüyle öğretmenlerimizin
toplumumuzdaki yerini en güzel
özetleyen söze imza atmıştı.
24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü, öğretmenlerimizle
birlikte biz de Gençlerbirliği
tribününde kutluyoruz.
Öğretmenler Günü Haftası
vesilesiyle Ankaralı
öğretmenlerimiz, 20 Kasım’da
oynayacağımız Tuzlaspor maçı
ile 26 Kasım’da oynayacağımız
Bursaspor maçımızı ücretsiz
olarak izleyebilecek.
Öğretmenlerimize kulübümüz
tarafından bilet tanımlanabilmesi
için Passolig kartlarının olması
ve stadyuma giriş protokolü
gereğince aşı kartlarının uygun
olması gerekmektedir.
Maça gelmek isteyen
öğretmenlerimiz, Öğretmen
Kimlik Kartı ile HES kodlarını
WhatsApp üzerinden bize
iletmeleri gerekmektedir.
Bilet yüklemesi için ilgili
WhatsApp hattı numarası: 0
(531) 219 63 52. Maça gelecek
öğretmenlerimize Gençlerbirliği
atkısı da hediye edilecektir.”
Haber Merkezi
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:

MiLLi HASSASiYETLER
SiYASETiN DE ÜSTÜNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatan sınırlarının içeride ve dışarıda
korunması hususunda hassasiyeti her zaman gözeteceklerini belirterek,
siyaset dilinin hiçbir zaman milli menfaatlerin önüne geçecek şekilde, zarar
verecek üslup ve kavramlardan oluşmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülke gündemine
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde
gündeme gelen ‘Mavi Vatan’ kavramı başta olmak üzere,
şehitlik kavramı ve siyaset diline ilişkin mesajlar veren
Oktay, kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC halkının her
zaman yanında olacaklarını ifade etti.
MAVİ VATANI
SAVUNMAK
MİLLİ DURUŞ
GEREKTİRİR
Oktay, son dönemde
tartışılan ‘Mavi Vatan’
kavramına değindiği
açıklamasında, “Mavi
Vatan’ı savunmak milli bir
duruş gerektirir” dedi.
KKTC ile ekonomik
ve kalkınma iş birliği için
her zaman vurguladıkları
bir hususun olduğunu
kaydeden Oktay; “Kendi
kendine yeten, öz güvenle
ayakları üzerinde duran, turizmin yanında sanayisiyle,
tarımıyla, üretimiyle katma değer üretebilen, bunların

gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan yapısal reformları
tamamlamış, karar alma mekanizmaları en etkin şekilde
çalışan, yol alan, ilerleyen bir KKTC arzu ediyoruz.
Bu doğrultuda Türkiye olarak üzerimize düşen ne
varsa yapacağız dedik; bugün de burada bu irademizi
yineliyoruz” diye konuştu. Ülkemizin deniz yetki
alanının sadece kara suları
ile sınırlandırmaya çalışan
zihniyete de tepki gösteren
Oktay; “Bu anlayış ancak ve
ancak bir cehalet ya da ihanetin
yansıması olabilir. Mavi Vatan'ı
yayılmacı, genişlemeci, askeri
bir politika şeklinde tarif
edenlerin Rum ve Yunan ikilisi
olduğunu hatırlatırım. Mavi
Vatan kavramını eleştirenlerin
de kimlerin uzantısı olduğu
ortadadır. Mavi Vatan kavramı
Türkiye’nin ilan edilmiş ya
da uluslararası hukuktan
kaynaklanan haklarını; yani
denizlerdeki canlı ve cansız kaynaklardan istifade etme
irademizi içerir” ifadelerine yer verdi.

KIBRIS HALKININ YANINDA OLACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, 38’nci kuruluş yıl dönümünü
kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin geleceğine ilişkin de
açıklamalarda bulundu.
“Türkiye olarak bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da her
şartta Kıbrıs Türk halkının yanında
olacağımızı, bölgede geleceği omuz
omuza beraber şekillendireceğimizi
bir kez daha teyit ettik” diyen Oktay,
KKTC’nin kalkınma ve gelişme
mücadelesine Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
Türkiye olarak en güçlü desteği
verdiklerini vurguladı.
Türkiye ve KKTC işbirliğinin
geçmişten bugüne uzanan kardeşlik
ve gönül birlikteliğinin üzerinde
yükseldiğini ifade eden Oktay,
“1571’den bu yana Kıbrıs adasının
asli unsuru olan Kıbrıs Türkü
kardeşlerimizi hiçe sayanlara karşı,
ambargolara karşı, dünyaya açılan
bir KKTC için beraber mücadele
ediyoruz. Bu mücadelemiz, ay
yıldızlı bayrağımıza, bayrağa
rengini veren şehitlerimizin kanına,
canına ve tüm ecdadımıza karşı
sorumluluğumuzdur” dedi.
Bu mücadelenin “bölgede
güçlünün değil haklının hakkını
alması için” olduğunu vurgulayan
Oktay, “Adına ‘milli dava’ dediğimiz
bu mücadele, dilimizle, dinimizle,
kültürümüzle, ortak geçmişimizle
maziden atiye kurduğumuz sarsılmaz
bir köprüdür. Köklü bağlarımızı

geçmişten bugüne nasıl taşıdıysak
bugün birlikte attığımız somut
adımların da geleceği kuracağına
inanıyoruz. Bu doğrultuda işbirliğimizi
sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte;
günübirlik siyaset üstü bir yapıda
oluşturmuş durumdayız. KKTC’nin
dört bir tarafında, baktığımız her
yerde Türkiye-KKTC işbirliği ile
yapılmış altyapı-üst yapı yatırımlarını,
insana dokunan projeleri ve kalkınma
desteklerinin somut nişanelerini
görüyoruz” dedi.
OKTAY: “ASLA
KABUL EDİLEMEZ”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, İYİ Parti Grup Başkanvekili
Lütfü Türkkan'a yönelik, "Bir
muhalefet milletvekilinin, temsilcisi
olduğu vatandaşına ağıza
alınmayacak küfürler etmesi terbiye
dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle
kınıyorum" ifadesini kullandı.
Şehit aileleri ve vatandaşlarda da
geniş yankı uyandıran olaya ilişkin
Oktay, tepkisini şu sözlerle dile
getirdi: “Bir muhalefet milletvekilinin,
temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza
alınmayacak küfürler etmesi terbiye
dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle
kınıyorum. Hele ki kanlarıyla bu
toprakları sulamış şehitlerimizin
emanetine asla. Aziz milletimiz
hiç şüphesiz bu çarpık zihniyete
layık olduğu cevabı en net şekilde
verecektir."
SALGINDAN DAHA AZ
ETKİLENEN ÜLKE OLDUK

Oktay, Türkiye’nin kriz
yönetiminde son derece başarılı
olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan liderliğinde, diğer
ülkelere nazaran salgından her
anlamda daha az etkilendiğini
vurguladı. Salgının vatandaşların
üzerindeki olumsuz ekonomik
etkisini kırmak için gerekli
tedbirlerin alındığını ifade eden
Oktay, “Ekonomik İstikrar Kalkanı,
paketini etkin şekilde uygulamaya
koyduk. Bu kapsamda Ağustos 2020
itibarıyla ekonomiyi desteklemek
amacıyla toplam büyüklüğü 513,7
milyar liraya ulaşan sosyal yardımlar,
kredi paketleri, vergi ve prim
ödeme ertelemeleri gibi unsurları
içeren tedbirleri hayata geçirdik.”
bilgisini verdi. Turizmin salgından
en fazla etkilenen sektörlerden biri
olduğuna işaret eden Oktay, turizmde
eylül ayı itibarıyla 10 milyon turist
sayısını aşıldığını ve yılsonuna kadar
15 milyon yabancı turist sayısına
ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Oktay, “Her bir vatandaşımızın
sağlığı elbette en büyük önceliğimiz.
Bu sebeple normalleşme adımlarımızı
değerlendirerek tedbirlerimizde
gerekli güncellemeleri yapmaktayız.
Temizlik, maske ve mesafe
kurallarına uyduğumuz sürece
inanıyorum ki ülkemiz önümüzdeki
süreci de her türlü riske bağışıklığı
yüksek bir şekilde atlatacaktır.”
değerlendirmesini yaptı.
Tarık YILMAZ

Oktay, Türkiye’nin
kriz yönetiminde son
derece başarılı olduğunu,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan
liderliğinde, diğer
ülkelere nazaran
salgından her anlamda
daha az etkilendiğini
vurguladı.
Oktay ayrıca, Salgının
vatandaşların
üzerindeki olumsuz
ekonomik etkisini
kırmak için gerekli
tedbirlerin
alındığını ifade
etti.
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Ben Bir Öğretmenim

ALTERNATİF BAKIŞ

Ses Bayrağımız
NAZMİ
ŞİMŞEK
Çamlık gazetemizin
yeni döneminde haftada
bir sizlerle birlikte olacağımın mutluluğu içinde
selam ve muhabbetlerimle…
Ülkemizde herhangi bir şehirde caddeye
çıkan bir yabancı, hangi
ülkede olduğunu anlamakta zorluk çekecektir.
Sadece büyük şehirler,
turistik merkezlerde
buna tenezzül edilmiş
olsa, sığınılacak bir
bahane bulmak kolaydır. En kolayı müşteri
çekebilmektir. Bırakalım
büyük şehirleri, turistik
merkezleri, “Kuş uçmaz,
kervan geçmez.” denebilecek küçük yerleşim
yerlerinde dahi mekân
isimleri yabancı kelimelerle adlandırılır hale gelmiştir. İş yeri sahibine
sorduğunuzda, yaptığı
işyerinin adı olarak koyduğu kelimenin anlamını
doğru dürüst açıklayabilecek olana rastlamak
mümkün değildir.
Bırakın anlamını,
yazıldığı şekliyle telaffuz etmekte bile güçlük
çekmektedirler. Seçtikleri ismin anlamını içeren
onlarca Türkçe kelime
var iken neden o yola
başvurdukları anlaşılması zor, zor olduğu kadar
da üzücü bir durumdur.
Bu yabancı isimler,
ilk anda bir şey ifade
etmiyor gibi gözüküyor
olabilir. Gün geçtikçe yoğunlaştı dikkate
alındığında, uzun vadede kültürel yozlaşmaya hizmet edeceği
unutulmamalıdır. (Center-Merkez, Star-Yıldız,
Catering-Yemek Hizmeti,
Hospital-Hastane, Greenium-Yeşilevler, Dorock-Durak vb.)
Yozlaşmaya hizmet

eden bir başka uygulama ise Türkçe kelimeleri
anlamsız şekilde değiştirerek özenti kelimeler
üretmek. Kullanılan kelime Türkçe, anlam uygun
fakat yabancı kelime havasına büründürmek için
zorlama harf ve ekler
yükleyerek isim oluşturmak. Burada şuursuzluğun zirvesine ulaşıldığına
şahit oluyorsunuz. Kendinden olanı dahi yabancı gösterme gayreti,
aşağılık kompleksinin en
tehlikelisi değil midir?.
(The Efendy- Efendi’nin
Yeri, Whisne-Vişne,
Dönerland’s- Dönerci,
Pahsa-Paşa, CoonDra-Kundura vb.)
Yüzde doksan dokuz
Türk insanına hizmet
ettiği halde yabancı
kelime özentisi, kişinin
özgüvenden yoksunluğunun eseri olsa gerektir.
Turistik çevrelerde dahi
buna ihtiyaç duyulduğunu zannetmiyorum.
Özellikle kültür turizmine
katılan insanlar, gittikleri
ülkelerin kültürel yapısını
tanımayı öncelerler. Birçoğu, birkaç yıl önceden
gidilecek ülkenin dilini
öğrenmek için kurslara
katılır ve o ülke insanlarıyla kendi dillerinde
konuşabilmeyi bir beceri
artısı olarak algılarlar.
Zorunlu olmadıkça kendi
dillerini kullanmamaya
özen gösterirler. Yeni
bir dilde kendini ifade
edebilmenin kişiye artı
değer kattığının ve öz
güvenini geliştirdiğinin
bilincindedirler.
Bunu yapamayanlar
da bir rehber eşliğinde
gezilerini tamamlarlar.
Turizm, aynı zamanda
kültür aktarım faaliyetidir. Yabancı olan yeni
kültürü tanımaya çalışarak bilgi ve görgüsünü
geliştirirken, ev sahibi
olan kendi kültürünü
doğru tanıtmanın zevkini
yaşayacaktır. Böylece
insanlar, birbirlerinin kültürel yapıları hakkında
alışverişte bulunurlar. Bu

etkileşimin en etkili aracı
da dildir.
Çağlar ötesinden akıp
gelen ak yüzlü atalar
yadigârının ulu oğullara
ulaşmasını sağlayan;
gittiği her yerde temiz ve
sadeliğiyle yanında olan,
ayak bastığı dağa, taşa,
akan suya, uçan kuşa
damgasını vurduğu ses
bayrağına değinmeden
konuya girmek doğru
olmazdı
Milli dilimiz hususunda uygun hareket edip
edemediğimiz konusundaki kaygılarımı, bu milletin bir ferdi olarak dile
getirmeye çalışacağım.
Bu konuda hassasiyeti
olanların dikkatini çekmek, hatta hiç umursamayanların bir nebze
olsun kafalarına soru
işareti bırakabilirsem
kendimi bahtiyar addedeceğim. Aynı zamanda,
emeklerim boşa gitmeyecek diye düşünüyorum.
İnsanda, bebeklik
çağında dahi çevresinde
olup bitenleri takip etme,
taklit etme, gördüklerini
ve duyduklarını kopyalayabilme kabiliyetlerinin
olduğu görülür. İlk zamanlarında anne, baba
ve aile bireyleri olmak
üzere yakın çevresindeki
insanların iletişim aracından etkilenir. Aile iletişim
aracı ana dildir ve çocuk
da ister istemez ana
dilden beslenir. Zihin
gelişiminin altın çağı
olarak kabul edilen 0-3
ve insan hayatında beyin
gelişiminin en yoğun
olduğu 0-10 yaş aralıkları, ileriki yaşların temelini
oluşturur. Bu dönemde
çocuğun içinde olduğu
aile ve çevrenin etkisi
ortaya çıkmakla birlikte,
kullanılan dilin önemi bir
o kadar artmaktadır.
Önemli bir potansiyele sahip olan insan beyni, doğumdan itibaren
birçok ihtimale uyacak
düzeyde hazır vaziyette ve değişik koşullara
uyum sağlayabilecek
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kabiliyet ve becerilere
sahiptir. Duyuları ve
hislerinin şekillenmeye
başladığı bu dönem, insanın çevre etkisine girmeye başladığı dönemdir. İnsanın düşünce ve
hayal dünyası, anlama
ve algılama kapasitesi, kısaca tüm zihinsel
faaliyetler, kullanılan dile
uygun olarak şekillendiğine göre, anadilin insan
yaşamında ne kadar
önemli olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Kültürlerin gelecek
nesillere taşınmasında
en önemli unsur, iletişim
aracı olan dil olduğunu
tekrar hatırlatmakta yarar vardır. Dilini
kaybeden toplumların,
kullandıkları dilin kültür dairesine girdikten
sonra varlıklarını devam
ettiremeyebileceklerini
unutmamak gerekir. Dil
demenin, kültür demek
olduğunu, kültürün ise
kimliği oluşturduğunu
zihinlerde canlı tutmanın
önemini ve kimliğini kaybedip varlığını sürdüren
bir millete rastlamanın
mümkün olamayacağını
hatırlatmak gerekir.
Toplumlar, her kesimin sahipleneceği bir üst
kimlik ve ortak kültürün
oluşmasında kullanılan
dil sayesinde gelişimini sağlayacak, en basit
esintileri dahi kullanarak
ayrılıkçılığı körükleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
Dilin doğru kullanılması ve yaygınlaştırılması hususunda halk
bilinçlendirilmediği,
bunun ciddiyeti ortaya konmadığı, milli bir
refleks olarak algılanması sağlanmadığı sürece
geleceği garantilemek
mümkün olmayacaktır.
Milli birlik ve vatan
bütünlüğünün sağlanması, gönderdeki bayrağın
yere indirilmesine ve ses
bayrağının susturulmasına müsaade edilmemesiyle mümkündür.

Ne güzel bir
meslek öğretmenlik. Çocukluğumun
hayali olan mesleğime nasip olup
da günü geldiğinde başlayıp, bugüne kadar hep en
kutsal meslekler
arasında olduğunu
hissederek, kıymetini bilerek ve
elimden, gönlümden geldiğince
yücelterek icra
etmeye çalıştım.
Atandığım hangi okulum
olursa olsun, kapısından her
girdiğimde kalemin, defterin,
kitabın kokusunu taa içimde hissedip, bana bakan o
masum, sevgi dolu gözleri
yüzümde tebessümle ve en
samimi duygularımla karşılamaya çalıştım. Dile kolay yirmi üç yıl, bir gün bile pişmanlık duymadan, her gün ayrı bir
heyecan ve mutluluk içinde
gittim okuluma. Nasıl geçtiğini
anlamadım onca zamanın ve
ben bunu hep mesleğime olan
sonsuz ve eksilmeyen sevgime bağladım.
İnsan sevdiği işi yaptığında günlerin, ayların, hatta yılların nasıl geçtiğini anlamıyor
ve bu süreçte yaşadığı tüm
zorlukları görmezden geliyor.
Akılda, gönülde kalanlar ve
heybede birikenler ise yalnızca yaşadığı mutlu anlar, heyecanlar ve güzel anılar oluyor.
Mesleğimizi icra ederken gerek mekan, gerek fiziki
şartlar ve gerekse imkanlar
olarak çok farklı yerler olan
kimi zaman bir köy okulunda,
kimi zaman bir kasabadaki
okulda, kimi zaman da kocaman bir şehirdeki okulda
buluyoruz kendimizi.
İlk başlarda bu farklılıklar
çok büyük zorlukları ya da çok
büyük kolaylıkları beraberinde
getirecekmiş gibi görünse de,
eğer mesleğinize olan sevginiz gönlünüzde yer etmişse,

gittiğiniz okul nerede
ve nasıl olursa olsun
mutlu olacak yanlarını buluyorsunuz.
İster imkansızlıklar içindeki bir köy
okulunda, isterse
şehirdeki her imkana sahip bir okulda
görev yapın, mutlu
olmanız ve heyecan
duymanız sizin gönlünüzdeki sevginin
büyüklüğüyle ve öğrencilerinizle kurduğunuz gönül bağıyla ilgilidir.
Yurdun neresi ve hangi okulu
olursa olsun aslolan budur
bence. Önünüze çıkacak her
engeli, her zorluğu işte bu
sevgi ve bağlılıkla aşıyorsunuz. Zaten sizi en çok mutlu
eden de, en imkansız şartlarda aştığınız zorluktan sonra
hissettiğiniz başarma duygusu
oluyor.
Tüm zorluklara rağmen
o minicik bedenlerdeki kocaman yüreklere girebilmek,
kimi zaman bir annenin, kimi
zaman da bir babanın yerine
konulabilmek, emeklerinizin karşılığını vatana millete
hayırlı bireyler yetiştirerek
görmek ve taa gönülden “Sizi
çok seviyorum öğretmenim.”
cümlesini duyabilmek belki
de her şeye değer. Hele bir
de yıllar sonra hiç beklenmedik bir anda, mezun ettiğiniz
öğrencinizden gelen bir selamla mutluluğunuza mutluluk
katılıyor.
Onların başarılarını duyduğunuzda ise” İyi ki öğretmen
olmuşum ve iyi ki böyle öğrenciler yetiştirmişim.” deyip
mesleğinizin kıymetini bir kez
daha anlıyorsunuz. Hayatım
boyunca bu duyguları hissedip
en güzel mutlulukları yaşadım
çok şükür. Ve hep gurur duydum mesleğimle.
Tüm meslektaşlarımın gününü kutluyor, gönlümüzdeki
bu sevginin hiç bitmemesini
diliyorum…

PERİHAN
İLBAŞ TUTUCU

YEREL MEDYANIN GELECEĞİ
ANKARA’DA KONUŞULACAK
GENİŞ BİR KATILIMLA
GERÇEKLEŞECEK
Anadolu Yayıncılar Derneği’nin,
RTÜK ve Altındağ Belediyesi iş birliği
ile düzenleyeceği “Yerel Medyanın
Geleceği” konulu çalıştay, bu gün
saat 19.00’da başlayacak. Bu gün ilk
sayısı ile Ankaralılar’a, Çamlık Medya
bünyesinde merhaba diyen Çamlık
Çamlık Ankara’nın temsil bulacağı
çalıştaya geniş bir katılımın olması
bekleniyor.
ULUSAL VE YEREL MEDYANIN
ÖNEMİ KONUŞULACAK
Bugüne kadar yerel ve ulusal
basın-yayın organlarının geleceği
adına önemli organizasyonlara imza
atan Anadolu Yayıncılar Derneğinin
Başkanı Sinan Burhan, çalıştaya ilgili
tüm basın mensuplarını davet etti.
Burhan, ulusal ve yerel medyanın
önemi, yerel televizyonların,
gazetelerin, radyoların sorunları ve
geleceği düzenlenecek çalıştayda
yetkili kurum ve kuruluş temsilcileri,
gazeteciler, akademisyenler, konuyu
enine boyuna tartışacaklarını ifade
etti.
Yerel medyanın geleceğine
dair önemli konuşmacıların yer
alacağı programın faydalı geçmesi
temennisinde bulunan Burhan, emeği
geçenlere teşekkür etti.
PROGRAMIN İÇERİĞİ ŞÖYLE
Yeni iletişim Teknolojileri ve Yerel
Medyanın Geleceği programı şu
şekilde olacak:
22 Kasım Pazartesi – Yerel Medya

Buluşması
Açılış Konuşmaları
19.00 Sinan Burhan – AYD Başkanı
19.05 Numan Kurtulmuş Konuşma
Ak Parti Genel Başkanvekili
19.30 Akşam Yemeği
23 Kasım Salı – Yerel Medya
Çalıştayı Açılış Konuşmaları
10.00 Sinan Burhan- Anadolu
Yayıncılar Derneği Başkanı
10.10 Asım Balcı- Altındağ
Belediye Başkanı
10.20- Rıdvan Duran-Basın İlan
Kurumu Genel Müdürü
10.30 Ebubekir Şahin- RTÜK
Başkanı
10.45 Mehmet Nuri Ersoy- Kültür
ve Turizm Bakanı
SAAT 11.00 OTURUM – ULUSAL
-YEREL MEDYANIN ÖNEMİ VE
DEMOKRASİ
İbrahim Uslu- RTÜK Başkan
Yardımcısı Moderatör
Şebnem Bursalı- ATV Ankara
Temsilcisi
Emin Pazarcı- Akşam
Gazetesi Ankara
Temsilcisi
Mehmet Acet- Kanal
7 Ankara Temsilcisi
Zeki Akbıyık- Kanal
Fırat Genel Yayın
Yönetmeni
SAAT 12.00 OTURUM
– YEREL TELEVİZYONLARI
SORUNLARI VE GELECEĞİ
Mücahid Eker- T.C İletişim
Başkanlığı Medya Koordinatörü-

Genel Yayın Yönetmeni- Moderatör
Fezai Polat- Avrasyatürk Radyo
Genel Yayın Yönetmeni
Serhat Özşahin- Vitrin Haber
Genel Yayın Yönetmeni
İskender Yılmaz- Malatya Mega
Haber
Semra Aman Akyürek- Balıkesir
Merhaba Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni
15.00 Başkent Millet Bahçesi
ziyaret ve gezi
,,,,
Sanayinin Ustalarına Vefa
Ankara’da sanayinin ustalarına
vefa ödül töreni düzenlendi.
OSTİM’in önde gelen kuruluşlarından
Dora Makine Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir Sağlam Yürek’in de ödül aldığı
törende duygu dolu anlar da yaşandı.
OSTİM OSB, TÜSİAV, ORSİAD
ve OSİAD tarafından düzenlenen
Sanayinin Ustalarına Vefa Ödülleri
Ostim Konferans Salonunda
yapıldı.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir
“ORSİAD Başkanı Levent Çamur’a
Ankara Sanayisinin Çınarları”
plaketini takdim etti.
DÜNÜN ÇIRAĞI
EVLATLARDAN USTA
BABALARA…
ORSİAD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Bilal
Güneş, Özcan Ülgener’e,
Başkan Yardımcısı Burcu
SİNAN
Erdoğankaya Babası Ekrem
BURHAN Erdoğan’a, A.Uğur Erzurum

Moderatör
Doğan Deniz- Altas Tv Genel
Yayın Yönetmeni
Hasan Yavuz Bakır- Çaytv Genel
Müdürü
Cüneyt Beyit- Aksu tv Genel Yayın
Yönetmeni
Yaşar TOY- Kontv Genel Yayın
Yönetmeni
SAAT 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
SAAT 14.00 OTURUM – YEREL
GAZETE VE RADYOLARIN
GELECEĞİ
Deniz
Gürel- Hürriyet
Gazetesi
Ankara Eki
Genel
Yayın
YönetmeniModeratör
Gülay
KankalpOstim
Radyo

Babası Halil Erzurum’a, Talip Işık
Babası Sadettin Işık’a, A.Aybars
Göztepe Babası İrfan Göztepe’ye,
ömrünü üreterek ve sanayiye
yeni isimler kazandırarak geçiren
mesleğinin duayenlerine vefa ödülleri
takdim edildi.
Ödül takdimi sırasında duygu dolu
anlar da yaşandı.
SANAYİ’NİN
ÇINARLARINA TEŞEKKÜR
OSTİM OSB, OSİAD, ORSİAD
ve TÜSİAV tarafından düzenlenen
“Sanayinin Ustalarına Vefa Ödülleri”
de takdim edildi.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir
OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci’ye
“Ankara Sanayisinin Çınarları”
plaketini takdim etti.
Başkan Süleyman Ekinci İbrahim
Karakoç’a, Başkan Vekili İsmet
Beyazkılıç, Suat Hisarcıklılara,
Akademi Başkanı Ayşe Beltan
Saraçoğlu, Atila Çınar’a, Başkan
Yardımcısı Ö.Tayfun Angın, Ali Zeki
Sevinç’e, Genel Sekreter Ekrem
Soylu, Bekir Sağlamyürek’e ödüllerini
takdim etti.
SAĞLAMYÜREK’TEN
TEŞEKKÜR
Dora Makine Yönetim Kurulu
Başkanı Bekir Sağlamyürek,
tören sonrası yaptığı açıklamada;
“Ankara sanayisinin sivil toplum
kuruluşlarına verdikleri vefa ödülü
için teşekkürlerimi sunuyorum.
Gençlerimize örnek olmaya devam
edeceğiz” dedi. Tarık YILMAZ
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Federasyon Başkanı Ahmet Koç 24 Kasım’a İşaret Etti

YOZGAT iÇiN ÖNEMLi GÜN!
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Ahmet Koç, 23 Kasım
Çarşamba günü Yozgat Valisi Ziya Polat
ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin
katılımı ile gerçekleştirecekleri ‘İstişare
Toplantısı’nda önemli kararlar alacaklarını
duyurdu.
Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun
24 Kasım Çarşamba günü saat
19.30’da yapılacak istişare ve
değerlendirme toplantısı geniş katılımla
gerçekleştirilecek. Federasyon Başkanı
Ahmet Koç, dünya genelinde yaşan iş
insanlarını bir araya getirecek geniş
kapsamlı fuarla ilgili son gelişmelerin bu
toplantıda şekilleneceğini ifade etti.
“Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu
DUYKON’un kurucularından ve ilk Genel
Başkanı olduğum ve hâlihazırda Yozgatlı
Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığını
yürüttüğüm için şehrimizle ilgili
her gelişmenin içinde yer
almak da görevimdir…
Çalışmalarımız sürüyor”
diyen Koç;
“Daha önce değişik
vesilelerle aktarmaya
çalıştığım hizmetlerimiz
hemşerilerimize, Yozgat’ımıza,
Ankara’mıza, Türkiye’mize
hatta yer kürenin her
köşesine dağılmış
hemşerilerimiz
dolayısıyla dünyamıza
katkı sunmayı
hedefliyordu. Çok
şükür bunda başarılı
olduk, oluyoruz.
“Büyük Buluşma”
başlıklı yazımda
(25 Ağustos 2021)
dile getirdiğim ve
“2022 yılında ülke
ve dünya genelinde

yaşayan Yozgatlı iş insanlarının önemli
bir bölümünü Yozgat’a getirerek, geniş
kapsamlı bir fuar düzenlemeyi planlıyoruz.”
diye duyurduğum proje bir sevinç dalgası
oluşturmuştu. Çünkü böyle bir buluşmanın
farklı etkileri, çok yönlü katkıları olacaktır
şehrimize ve ülkemize. Farklı bir toplantı…
Şimdi önümüzde çok önemli bir toplantı
var. Federasyonumuza bağlı 160 derneğin
başkanları ile her ayın son haftasında
çarşamba günleri yaptığımız toplantı bu
defa çok farklı olacak” dedi.
24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı saat
19.30 da yapılacak olan istişare toplantısına
Yozgat Valisi Ziya Polat ile Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse’nin de katılacağını
bildiren Koç;
“Federasyonumuzun organize edeceği
ve ev sahipliği yapacağı toplantıda, Yozgat
adına Yozgat Yerel ve Ulusal Medyamızda
hazır bulunacak. Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Teşkilat Başkanlığının
öncülüğünde hazırlıklar yapılırken, istişare
toplantısının konuşulanların amaca
dönük sonuçlar vermesi için her ayrıntı
değerlendirilirken, dile getirilen görüşler
ve alınan kararların toplantı sonrasında
takibi de sürdürülecek. Yeni bir süreç
için…
Herkesin şikâyetçi olduğu
olumsuzlukların ortadan
kaldırılması, Yozgat’ın
önünde yepyeni, aydınlık
bir yol açılması için
önemsediğimiz bu
toplantının hayırlara
vesile olmasını
diliyorum. Başta
Sayın Valimiz ve
Belediye Başkanımız
olmak üzere tüm
katılımcılara şimdiden
teşekkür ediyorum.”
Tarık YILMAZ

“ANKARA ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALIDIR”
25 Kasım’da asayişin Peşmerge’ye devredilecek
olması nedeniyle suların yeniden ısındığı
Kerkük şehrinin kritik isimlerinden olan ve Irak
Türkmenlerinin liderlerinden Milletvekili Erşat
Salihi, bir dizi görüşme gerçekleştirmek amacıyla
Türkiye’ye geldi. Salihi’nin ziyaretleri kapsamında
uğradığı duraklardan biri de Alparslan Türkeş
Vakfı oldu. Vakfın Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz
ve beraberindeki yöneticiler ile gerçekleştirilen
görüşmenin akabinde ikili, hizmet binası önünde
basın açıklaması gerçekleştirdi.
Salihi’nin ardından söz alan
Alparslan Türkeş Vakfı Genel
Sekreteri Yılmaz ise 25 Kasım’da
atılacak adımı ‘kirli bir tiyatro
ve emperyalist projenin kanlı
emeli’ olarak nitelendirerek
şiddetle reddettiklerini söyledi.
Konuşmasında Mustafa Kemal
Atatürk’ün ve Alparslan Türkeş’in
Irak Türklüğüne ve özellikle
Kerkük’e özel bir önem atfettiğine
değinen Yılmaz, sözlerine “Dört
yıl önce Türk devletini ayağa
kaldıran ve harekete geçiren
irade bizim irademiz, yani Türk
milliyetçisi irade idi. Bu irade dün olduğu gibi
bugün de ayaktadır ve dün olduğu gibi bugün
de Türk devletini ayağa kaldırmak, harekete
geçirmek gayesiyle yetkililere sesleniyoruz;
2017 yılında Kerkük meselesini “ulusal güvenlik
meselesi” olarak nitelendiren duruş, 2021 yılında
da terkedilmemeli ve korunmalıdır. Saddam
döneminde tutuklanan, idam edilen Türkmen
aydınları hatırlamak lazımdır! Bölgenin Türkmen
varlığı lehine olan demografik yapısını değiştirmek

adına tetiklenen suni göç dalgalarını unutmamak
lazımdır. Çünkü bütün bunlar işte bugünün
hazırlığıydı! Bunlar Kerkük’ü Türk’ten, Türk’ü
Kerkük’ten ayrı koyma heveslilerinin hazırlıklarıydı”
diye devam etti.
“ANKARA ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALIDIR”
Konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti hükumetine
seslenerek noktalayan Yılmaz, 2017 Referandumuna
karşı takınılan tavrın 25 Kasım sürecinde de
korunması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, “Şimdi
Ankara hazır ve nazır olmalıdır! Hem Irak hem
Türkiye Türklüğünün sesine
kulak kesilerek yeri ve
zamanı geldiğinde tereddüt
dahi etmeden üstüne düşeni
yapmalıdır!
Ankara bugünden geçi yok
Kerkük’teki tek bir Türk’ün dahi
kılına zarar gelmesi halinde
hiçbir sınır tanımayacağını
dosta düşmana yeniden ve
kararlılıkla ilan etmelidir” diye
konuştu.
SİYASİLERDEN VE
VATANDAŞTAN YOĞUN
İLGİ
Ankara’nın Hamamönü semtindeki Alparslan
Türkeş Vakfı Hizmet Binasında gerçekleştirilen
basın açıklamasına siyasi partiler ve vatandaş
yoğun ilgi gösterdi. Zafer Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Burak Mengü’nün de katılım sağladığı
etkinliğe çok sayıda MHP ve İYİ Parti mensubu
da iştirak etti. Vatandaşların da yoğun ilgisiyle
karşılanan etkinlikte basın açıklamaları sık sık
“Kerkük Türk’tür, Türk kalacak” sloganlarıyla
kesildi. Tarık YILMAZ

Ankara medya sektörüne
bugünden itibaren ‘Çamlık
Ankara’ da dahil oldu.
Çamlık Medya bünyesinde
hizmet verecek olan gazete,
Başkent’in bütününü oluşturan
renkleri yansıtan, objektif
yayıncılık ilkesi ile bugün siz
değerli okuyucuları ile bu
günden itibaren buluşuyor.
Türkiye’nin kalbi Ankara’da
basın-yayın sektöründe Çamlık
Ankara Gazetesi de yerini aldı.
Yayınlarında Başkent ruhuna;
değerlerine, özelliklerine,
duygu-düşünce dünyasını ve
gerçeklerine sahip çıkacak
bir duruş sergileme gayesi ile
ortaya çıkan Çamlık Ankara’nın
en önemli güç kaynağı
okuyucuları olacak.
BAŞKENT’İN
HABERCİSİ OLACAK

Çamlık Medya
bünyesinde yayınlarını
sürdüren Çamlık TV, Çamlık
Ajans, Yozgat Çamlık Gazetesi
ile birlikte ailenin amiral
gemisi Çamlık Ankara,
Başkent’in Habercisi olacak.
Yozgatlı, Çorumlu,
Çankırılı, Kırşehirli, Kırıkkaleli,
Sivaslı, Diyarbakırlı,
Trabzonlu, Edirneli, hülasa
Ankara’mızın bütünü oluşturan
tüm renkler Çamlık Ankara’da
kendini bulacak. Çamlık
Ankara, mevcudun boy aynası,
milletten taraf olmanın objektif
yayıncılığını oluşturacak.
Gücünü Ankara’dan alacak,
güzergahı Ankara’nın,
Ankaralı’nın menfaatlerinden,
kazanımlarından yana olacak
Çamlık Ankara’da bu günden
itibaren kendinizi bulacaksınız.

Hayırlı olsun
Ankara,
Başkent’in
Habercisi artık
yanınızda.
WWW.

CAMLİKANKARA.COM
Baskılı gazete
yayınlarımızın yanı sıra,
www.camlikankara.com’dan
her gün güncel haberleri,
son dakika gelişmelerini,
Ankara’ya özel köşe yazılarını
ve daha pek çok detayı
bulacaksınız.
Bize ulaşmak istiyorsanız
işte adresimiz: camlikankara@
gmail.com – 0 505 610 58 29
- Fevzi Çakmak 2 Sokak, No:
32/11 Kızılay /Ankara.

Yozgat
standı
büyük ilgi
gördü
Yozgat Belediyesi, 16-21 Kasım'da
Ankara Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik
düzenlenen Tam Bana Göre Festivalde katıldı.
5 gün süren festivalde Yozgat standı büyük ilgi
gördü.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, tüm
Türkiye’den gençleri ağırlayan festivalde
belediyelerin stant açtığını
anımsatarak, “Gençler
sizleri aramızda görmek için
sabırsızlanıyoruz.
Bozok Yaylası’nın
güzelliklerini ve gençlerimize
özel projelerimizi sergilemek
için Başkent Millet
Bahçesi’nde kurulan “Tam
Bana Göre Festivalde”

yerimizi aldık. Standımızı ziyaret eden bulunan
tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz”
ifadelerini kullandı.
Festivale Yozgat Belediyesi’nin yanı sıra
Türkiye’nin her bölgesinden 40 merkez
belediye ve 105 ilçe belediyesi katıldı.
Katılımcı belediyeler stantlarında şehirlerinin
yöresel ürünlerini gençlere
sundu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla başlayan festivalde
konserler, söyleşiler,
tiyatro, sinema gösterileri,
yarışmalar, sertifikalı
eğitimler, sergi, grafiti ve
daha birçok sürpriz faaliyetler
yer aldı. Eda DEMİREL

GEÇMİŞ OLSUN

ANKARA

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda
patlama gerçekleşti. Patlamada yaralanan
baba ile kızı hayatını kaybederken 4 kişi yaralı
olarak kurtarıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada
patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu
bildirildi. Kuyubaşı Mahallesi'nde Kızlarpınarı
Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana
gelen patlamanın ardından apartmanda
çökme gerçekleşti. Emniyet, sağlık ve itfaiye
ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. AFAD,
patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu, itfaiye
ve sağlık ekiplerinin bölgede arama kurtarma
çalışmalarına devam ettiği açıkladı.
Patlamada yıkılan enkazın altında
çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede
hayatını kaybedenlerin Muhammed Kahtan
(35) ile kızı Melek Kahtan (2) olduğu saptandı.
Yaralanan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş
(15), Zine Abdülkerim El Vahap (25) ve Useme
Kahtan'ın (5) ise tedavileri sürüyor. Vucutlarında
kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün
hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Mahalle sakini, Tuğrul Babaarslan, "İki
kişinin vücudu yanmıştı, onlara müdahale ettik.
İnsanları tahliye ettik, yığın kaldı. Yığının altında
kimse var mı bilmiyorum. Binanın yarısı yok şu
an" diye konuştu. Haber Merkezi

