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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar:

"SEKTÖRÜN TEMSILCILERINE

KULAK VERILMELI"

HABERİ DIŞ SAYFADA

ATO'DAN GENÇLERE
E-TİCARET EĞİTİMİ!
Ankara Ticaret Odası'nın (ATO)
Serebral Palsili Çocuklar Derneği
(SERÇEV) ve SERÇEV Engelsiz Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte
serebral palsili gençlerin e-ticaret
alanında eğitim alarak iş hayatına
atılmasını sağlamak amacıyla hayata
geçirdiği "E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi
Projesi"nin ikinci eğitimleri Serebral
Palsi Farkındalık Günü'nde başladı.

TZOB olarak gerek kurum gerekse üretici örgütleriyle bir araya gelerek süt sektöründe yaşanan
sıkıntılara yönelik açıklama yaptıklarını, yetkilileri tedbir almaya davet ettiklerini ve kamuoyunu
bilgilendirdiklerini ifade eden Bayraktar, üreticiler için birçok maliyette ciddi artışlar olduğunu,
belirlenen fiyatların üreticileri sektörden kopardığını söyledi.

S

ıkıntıların devam etmesi durumunda
tüketicilerin fiyatı yüksek ürünlere
ulaşamayacağını daha önce de
belirttiklerini hatırlatan Bayraktar, tabana
ve sektörün temsilcilerine kulak verilmesini
istedi. Bayraktar, üreticilerin artan maliyetleri
fiyatlara yansıtmasının engellendiğini de
savundu. “Ellerinde tuttukları damızlıklara çok
pahalı olduğu için daha az yem veriyorlar.”
“Üreticide 7 liradan satılan süt, marketlerde 4
kat fazla artarak 30 liralara kadar çıkmaktadır.
Buna kim dur diyecektir” diyen TZOB Genel
Başkanı Bayraktar, “Üreticilerimiz damızlıklarını
kestirip elden çıkarmaya, genç dişi hayvanları
ise damızlığa çekmek yerine besleyip kesime
göndermeye başladılar. Ellerinde tuttukları
damızlıklara ise çok pahalı olduğu için daha
az yem veriyorlar. Hayvanlarını dengeli
beslemekten vazgeçtiler" diye konuştu.
HABERİ İÇ SAYFADA

ET
VE
SÜT
ÜRETICILERINE MÜJDE!

Toplantıda et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılması
sağlanacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun
fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırıldı.
Gıda ve Tarımsal Ürün
Piyasaları İzleme ve Değerlendirme
Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati başkanlığında
toplandı. Toplantıda et ve süt
üreticilerinin maliyetlerinin
azaltılması sağlanacak. Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından

uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının
tekrar başlaması kararlaştırıldı.
Toplantıda komitenin aldığı
önceki kararlardaki aşamalar
değerlendirildi ve çalışmalar
hakkında komiteye bilgilendirme
yapıldı.
HABERİ İÇ SAYFADA

KAMU HASTANELERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ ADIM
Etlik Şehir
Hastanesi’nin açılmasının
ardından, kapatılması
planlanan Sami Ulus
Hastanesi, Onkoloji
Hastanesi, Etlik Zübeyde
Hanım Hastanesi ve
Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Hastanesi’nde eşyaların
geri taşındığı öne sürüldü.
Etlik Şehir
Hastanesi’nin açılmasının
ardından, kapatılması
planlanan Sami Ulus
Hastanesi, Onkoloji
Hastanesi, Etlik Zübeyde
Hanım Hastanesi ve

Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Hastanesi’nde eşyaların
geri taşındığı öne sürüldü.
Etlik Şehir Hastanesi
ancak açılışından kısa
süre sonra ise kapanması
gündemde olan kamu
hastaneleri için karar
alındı. Etlik Şehir
Hastanesi’nin inşası
sürerken, açılışla birlikte
Sami Ulus Hastanesi,
Onkoloji Hastanesi, Etlik
Zübeyde Hanım Hastanesi
ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Hastanesi’nin kapatılması
planlanmıştı.

HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ DIŞ SAYFADA

ALTINDAĞ BELEDİYESİ TAM

BANA GÖRE FESTİVAL’DE
Ankara'da binlerce genci coşturacak
“Tam Bana Göre Gençlik Festivali”nin
2'ncisi başladı. Başkent Millet Bahçesi’nde
gerçekleştirilen festivalin açılışını,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
gerçekleştirdi. Altındağ Belediyesi de
festivalde yerini aldı.

BUZ PATENININ ÜCRETSIZ

ADRESI KEÇIÖREN

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde
5-15 yaş grubu çocuklara ve gençlere ücretsiz
hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti
okulların açılmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.
HABERİ DIŞ SAYFADA

ANKARA
SiMiDiNE ZAM!
Ankara'yla özdeşleşen simide de nisan
ayının ardından bir zam daha geldi.
Ankara'yla özdeşleşen simide de nisan
ayının ardından bir zam daha geldi. Ankara
Simitçiler Pideciler ve Çörekçiler Esnaf
ve Sanatkarlara Odası zamlı tarife listesini
yayımlandı.
ZAM SİNYALİ VERİLMİŞTİ
Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler
Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş
Delibaş, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada
yılbaşından bu yana işçi, enerji ve hammadde
maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını
belirterek Ankara'da simide zam geleceğini
belirtmişti. Haberi iç sayfada

www.camlikankara.com
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar:

"SEKTÖRÜN TEMSILCILERINE

KULAK VERILMELI"

TZOB olarak gerek kurum gerekse üretici örgütleriyle bir araya gelerek süt sektöründe yaşanan
sıkıntılara yönelik açıklama yaptıklarını, yetkilileri tedbir almaya davet ettiklerini ve kamuoyunu
bilgilendirdiklerini ifade eden Bayraktar, üreticiler için birçok maliyette ciddi artışlar olduğunu,
belirlenen fiyatların üreticileri sektörden kopardığını söyledi.
TZOB olarak gerek kurum gerekse üretici
örgütleriyle bir araya gelerek süt sektöründe
yaşanan sıkıntılara yönelik açıklama yaptıklarını,
yetkilileri tedbir almaya davet ettiklerini ve
kamuoyunu bilgilendirdiklerini ifade eden
Bayraktar, üreticiler için birçok maliyette ciddi
artışlar olduğunu, belirlenen fiyatların üreticileri
sektörden kopardığını söyledi. Sıkıntıların
devam etmesi durumunda tüketicilerin fiyatı
yüksek ürünlere ulaşamayacağını daha önce
de belirttiklerini hatırlatan Bayraktar, tabana ve
sektörün temsilcilerine kulak verilmesini istedi.
Bayraktar, üreticilerin artan maliyetleri fiyatlara
yansıtmasının engellendiğini de savundu.
“Ellerinde tuttukları damızlıklara çok
pahalı olduğu için daha az yem veriyorlar.”
“Üreticide 7 liradan satılan süt, marketlerde 4
kat fazla artarak 30 liralara kadar çıkmaktadır.
Buna kim dur diyecektir” diyen TZOB Genel
Başkanı Bayraktar, “Üreticilerimiz damızlıklarını
kestirip elden çıkarmaya, genç dişi hayvanları
ise damızlığa çekmek yerine besleyip kesime
göndermeye başladılar. Ellerinde tuttukları
damızlıklara ise çok pahalı olduğu için daha
az yem veriyorlar. Hayvanlarını dengeli

beslemekten vazgeçtiler. Dengesiz beslemeye
bağlı olarak damızlık hayvanlarda besleme
hastalıkları ve üremeye yönelik sorunlar arttı”
ifadelerini kullandı.
Bunların sonucu olarak üretim ve verim
kayıplarına bağlı olarak süt üretiminin
azaldığını söyleyen Bayraktar, sanayicilerin
ürün alabilmek için birbiriyle mücadeleye
girdiğini ifade etti. Sahanın çiğ süt fiyatını kabul
etmediğini belirten Bayraktar, “Şu an azalan süt
nedeniyle sanayici ve üretici örgütleri olması
gereken çiğ süt fiyatını sahada belirlemeye
başladılar” dedi. “1 milyon hayvanı yerine
koymanın bize maliyeti yaklaşık 2,3 milyar
avro olacaktır.” Bu süreçte 1 milyon başa
yakın damızlık anaç hayvanın kesime gittiğini
söyleyen Bayraktar, “Bu 1 milyon hayvanı yerine
koymanın bize maliyeti yaklaşık 2,3 milyar avro
olacaktır. Bu külfet bugünkü kurla 41,8 milyar
liraya tekabül ediyor” diye konuştu. Süt fiyatını
artık sahada sanayiciler ve üretici örgütlerinin
belirlediğini ifade eden Bayraktar, “Buna
devam edilmeli, üretimin durmasının önüne
geçilmelidir” dedi.

KAMU HASTANELERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ ADIM
Etlik Şehir Hastanesi’nin
açılmasının ardından, kapatılması
planlanan Sami Ulus Hastanesi,
Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde
Hanım Hastanesi ve Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nde
eşyaların geri taşındığı öne sürüldü.
Etlik Şehir Hastanesi’nin
açılmasının ardından, kapatılması
planlanan Sami Ulus Hastanesi,
Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde
Hanım Hastanesi ve Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nde
eşyaların geri taşındığı öne sürüldü.
Etlik Şehir Hastanesi ancak
açılışından kısa süre sonra ise
kapanması gündemde olan kamu
hastaneleri için karar alındı. Etlik
Şehir Hastanesi’nin inşası sürerken,
açılışla birlikte Sami Ulus Hastanesi,
Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde
Hanım Hastanesi ve Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nin
kapatılması planlanmıştı.
Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Etlik Şehir Hastanesi
nedeniyle hiçbir kamu hastanesinin
kapatılmayacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Kamu
Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nden
başhekimliklere gönderilen yazıda
kamu hastanelerinin statülerinin
korunacağı belirtildi.
TIBBİ MALZEMELERİN
TAŞINMA İŞLEMİ BAŞLADI

Etlik’in Çevresel ve Sosyal Etki
Değerlendirme Raporu’yla da bu
durum resmi belgelere geçti. Bunun
üzerine pek çok hastaneden tıbbı
malzeme ve eşya taşıma işlemine
başlandı.
Bu sırada sağlık çalışanlarına da
görevlerine Etlik’te devam edeceği
söylendi.
Hastane açılmadan bir
hafta önceye kadar da onkoloji
servisinden ekim ayı için
kemoterapi randevusu almak
isteyen hastalara, “hastane
kapatılacağı için randevu
verilmediği” bilgisi aktarıldı.
Vatandaşların duruma tepki
göstermesi üzerine geri adım atıldı.
Sağlık Bakanlığı’ndan
başhekimliklere, “Şehir
Hastanesi’nin açılış sürecinde
sağlık tesisi rollerinin yeniden
belirlenmesi” başlığı altında
gönderilen yazıda Sami Ulus
Hastanesi, Onkoloji Hastanesi,
Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi
ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Hastanesi’nin “Etlik’e kısmen
taşınacağı ancak hizmete devam
edeceği” belirtildi. Bunun üzerine
tıbbi malzemelerin tekrar taşınarak
hastanelere geri getirilmeye
başlandığı belirtildi. Onkolojideki
malzemelerin de geri getirildi
öğrenildi.

BAŞKENT'TE ORDU BÜYÜKŞEHIR RÜZGARI
Ankara Millet Bahçesi’nde, AK
Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı
tarafından gençlere yönelik
düzenlenen ‘Tam Bana Göre
Festivali’nde yerini alan Ordu
Büyükşehir Belediyesi standı,
ilk günden yoğun ilgi görürken
Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Hilmi Güler de
misafirlerini ağırladı.
AK Parti Yerel Yönetimler
Başkanlığı tarafından düzenlenen
festival, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Türkiye’nin dört bir yanından
katılımın olduğu festivalde Ordu
Büyükşehir Belediyesi de yerini
aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin
tanıtım standı festivalin ilk
gününden ziyaretçilerin yoğun
ilgisiyle karşılaştı.
Festivale katılan Ordu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler de belediye
standında misafirlerini ağırladı.
Festivalin ilk gününde Ordu
Büyükşehir Belediyesi standını
ziyaret eden eski bakanlardan
Cevdet Yılmaz, Ordulu olan AK
Parti İstanbul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, birçok ilin
milletvekilleri, büyükşehir belediye
başkanları, bürokratlar, ilçe
belediye başkanları, Ankara’daki
Ordulular ve Ankara’da öğrenim
gören Ordulu öğrenciler, Başkan
Güler ile bir araya gelerek
hem sohbet etti, hem görüş
alışverişinde bulundular. Başkan
Güler, ziyaretçilere Ordu fındığı ile
Kybele Çikolatası gibi ürünlerden
ikramlarda bulunarak, Ordu
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı
çalışmalar hakkında kendilerine
bilgiler verdi.
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ET
VE
SÜT
ÜRETICILERINE MÜJDE!

Toplantıda et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılması
sağlanacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun
fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırıldı.
Gıda ve Tarımsal Ürün
Piyasaları İzleme ve
Değerlendirme Komitesi, Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati başkanlığında toplandı.
Toplantıda et ve süt üreticilerinin
maliyetlerinin azaltılması
sağlanacak.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
tarafından uygun fiyatlı arpa ve
mısır satışının tekrar başlaması
kararlaştırıldı.
Gıda ve Tarımsal Ürün
Piyasaları İzleme ve
Değerlendirme Komitesi, Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati'nin ev sahipliğinde
Tarım ve Orman Bakanı Vahit
Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet

Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanı İbrahim
Şenel ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Başkanı Şahap
Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandı.
Toplantıda komitenin aldığı
önceki kararlardaki aşamalar
değerlendirildi ve çalışmalar
hakkında komiteye bilgilendirme
yapıldı.
Ayrıca çiğ süt ve kırmızı et
başta olmak üzere gıda ve tarım
ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı
arz ve fiyatlarına ilişkin son
dönemdeki gelişmeler analiz
edildi. Üretici ve hal fiyatları ile
perakende fiyatları arasındaki
farkın nedenlerini araştırmak için
daha önce kurulan alt komitenin

çalışması da genişletildi. Bu
çerçevede gıda ve tarımsal
ürünlerin arz ve talep durumu,
fire oranı, lojistik süreci ve
fiyat gelişmeleri de dikkate
alınarak tarladan sofraya kadar
tüm aşamaları analiz edilecek
ve gerekli çalışmalar hayata
geçirilecek.
Kent tarımının
yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmalar sürdürülecek. Ayrıca et
ve süt üreticilerinin maliyetlerinin
azaltılması sağlanacak Toprak
Mahsulleri Ofisi tarafından uygun
fiyatlı arpa ve mısır satışının
tekrar başlaması kararlaştırıldı
ve alınabilecek ilave tedbirler
değerlendirildi.

ANKARA
SiMiDiNE ZAM!

Ankara'yla özdeşleşen simide
de nisan ayının ardından bir zam
daha geldi.
Ankara'yla özdeşleşen simide
de nisan ayının ardından bir zam
daha geldi. Ankara Simitçiler
Pideciler ve Çörekçiler Esnaf ve
Sanatkarlara Odası zamlı tarife
listesini yayımlandı.
ZAM SİNYALİ VERİLMİŞTİ
Ankara Pideciler Simitçiler ve
Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara
Odası Başkanı Savaş Delibaş, 9
Ağustos'ta yaptığı açıklamada
yılbaşından bu yana işçi, enerji ve
hammadde maliyetlerindeki artışın
fiyatlara yansıdığını belirterek
Ankara'da simide zam geleceğini
belirtmişti.
Delibaş, “Simit için kullanılan

Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin
odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Muhammedin
(sav) doğumunun kutlandığı, hayatı Onun ahlakıyla
güzelleştirecek bir tazelenme mevsimidir. Mevlid
Kandiliniz kutlu olsun.

EROL AKALIN
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı

ham madde fiyatlarına her geçen
gün zamlanıyor. Kiralar aldı başını
gitti. Asgari ücrete yıl içinde iki
defa zam geldi. Bununla birlikte
işçi maliyetleri arttı. Doğalgaz
ve elektrik fiyatları yüksek. Biz
zam talep ettik ama bu talebimiz
onaylanıncaya kadar maliyetlerimiz
yeniden arttı. Şimdi simit 5 TL
olacak." demişti.
FİYAT BELİRSİZLİĞİ
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Pastacılar ve Tatlıcılar Komite
Başkanı Hamza Daşdan, Ankara
Masası'na yaptığı açıklamada,
semt ve dükkana göre simit
fiyatının değiştiğini söylemişti.
Daşdan, Ankara simidinin en düşük
4 liradan, poğaçanın ise 7,5 - 6
satıldığını söylemişti.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri
okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda
birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. Allah'ın rahmeti,
bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz
Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs,
dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

MESUT KILIÇ
AK Parti Sorgun İlçe Başkanı

ANKARA
ÇAMLIK
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ATO'DAN GENÇLERE
E-TİCARET EĞİTİMİ!
Ankara Ticaret Odası'nın
(ATO) Serebral Palsili Çocuklar
Derneği (SERÇEV) ve SERÇEV
Engelsiz Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ile birlikte
serebral palsili gençlerin
e-ticaret alanında eğitim alarak
iş hayatına atılmasını sağlamak
amacıyla hayata geçirdiği
"E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi
Projesi"nin ikinci eğitimleri
Serebral Palsi Farkındalık
Günü'nde başladı.
ATO Hizmet Binası Fuaye
Alanı'nda gerçekleşen "E-Ticaret
ve E-İhracat Eğitimi Projesi"nin
2022-2023 dönemini kapsayan
ikinci eğitimlerinin işbirliği
protokolünü Ankara Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Gürsel Baran ile Çankaya
Kaymakamı Murat Duru ve
SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Turgay Karakaş imzaladı. Ankara
Ticaret Odası’nın ATO İDEA
koordinatörlüğünde yürüttüğü
projenin 2021-2022 eğitim
dönemini içeren ilk etabında
120 serebral palsili öğrenciye
iki grup halinde e-ticaret ve
e-ihracat eğitimleri verilmişti.
Projenin ikinci etabında da
yine iki grup olacak şekilde 200
öğrenciye eğitim verilecek.
Protokol imza töreninde
konuşan ATO Yönetim Kurulu
Başkanı Gürsel Baran, serebral
palsili çocuklara yönelik olarak
SERÇEV ile birlikte eğitim
projesini hayata geçirmekten
büyük mutluluk duyduklarını
ifade ederek, serebral palsili
gençlerin ticaret hayatında
yer alabilmesi için projenin
yeni dönem imza protokolünü
tekrarladıklarını belirtti. Baran,
“Sizler bizim çocuklarımızsınız.
Bizim kıymetlilerimizsiniz.
Hayatın içinde yer almanızı,
çalışmanızı, kendi hayatınızı
idame ettirebilir olmanızı istiyor,
bunun için çaba harcıyoruz”
dedi.
Pandemi sürecinin özellikle

ticaretle uğraşanları büyük
oranda etkilediğini kaydeden
Baran, birçok sektörün bu
süreçte zor günler yaşadığını
söyledi. E-ticaret ve e-ihracatın
gelişiminin bu dönemde
ivme kazandığını kaydeden
Baran, 2019 yılında 136
milyar, 2020’de 226 milyar ve
2021 yılında 381 milyar lira
olarak gerçekleşen e-ticaret
rakamlarının bu yılın sonunda
500 milyar liraya ulaşmasının
tahmin edildiğini belirtti.
Baran, “İnsanlar pandemide
evlerine kapandığında evden
alışverişlerini yapmaya
başladılar.
Biraz teknoloji varsa,
biraz bu işleri seviyorsanız
oturduğunuz yerden e-ticaret
yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl
eğitim alan 120 arkadaşımızdan
online satışa başlayan Efe
arkadaşımız da bugün aramızda.
Bizim bütün desteğimiz Efe ve
Efe gibi bu işe gönül verenlerle.
Kim olursa olsun bu işe
başlayacak tüm kardeşlerimizin
yanında olduğumuzu ifade etmek
isteriz. E-ticaret ve e-ihracatta
büyük bir ivme varken biz de bu
konuyu dertlendik. Yükselen bir
trendde, ticaretin içinde olan
bir trendde bizim de olmamız

gerekir dedik” ifadelerini
kullandı.
Çankaya Kaymakamı Murat
Duru ise yaptığı konuşmada
e-ticaretin 21. yüzyılın bir
gerçeği olduğunu belirterek,
engelleri aşan gençlerin
de bu yüzyılın en büyük
gelişimlerinden olan e-ticaretle
hayata atılmalarından büyük
mutluluk duyduğunu belirtti.
Duru, “Engelleri aşmış
serebral palsili gençlerimiz
neden e-ticareti yapamasınlar,
neden hayatın içerisinde
yer alarak ekonomimize
katkı sağlamasınlar. İşte bu
projeyle bunu gerçekleştirmeyi
amaçlıyoruz. ATO da sevgimizle,
sabrımızla, mücadelemizle
gençleri eğitim hayatının ve
ticaretin içinde yer aldırarak
önemli bir sosyal sorumluluğu
yerine getiriyor. Bu projenin
katlanarak büyümesini, devam
etmesini temenni ediyoruz” diye
konuştu.
SERÇEV Yönetim Kurulu
Başkanı Turgay Karakaş,
“Serebral Palsi Farkındalık
Günü”nü kutlayarak,
“Geçtiğimiz yıl ATO’yla bir yola
girmiştik. Bu yolda sadece bir
parmağımızla bütün dünyaya
ulaşabileceğimiz ve bizim

serebral palsili gençlerin de
kendi ticaretini yapabileceği
bir eğitim planlamıştık. Bizimle
birlikte bunu gerçekleştiren
değerli başkanıma ve ekibine
çok teşekkür ederim. Bu eğitim
sayesinde benim bildiğim
3-4 kardeşim kendi işini
kurdu. Bu bizim için o kadar
değerli bir olay ki bunu şöyle
anlatmak istiyorum. Ben de ilk
maaşımı aldığım zaman Ankara
Üniversitesi’nde araştırma
görevlisiydim. İlk maaşımı
aldığım zaman inanılmaz
heyecanlanmıştım. Kendi başıma
para kazandığımı ve onun her
kuruşunu anneme harcadığımı
hatırlıyorum. O yüzden bizim
için kendi paramızı kazanıyor
olmak çok önemli bir olay. Engel
vücutta değil beyindedir. Sizlere
bu engelleri kaldırdığınız için
tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
ATO İdea Genel Müdürü ve
SERÇEV Danışma Kurulu Üyesi
Gaye Yardımcı da ATO’nun sivil
toplum kuruluşlarıyla yaptığı
projelerin hem Ankara’da hem
Türkiye’de büyük bir başarı ve
sürdürülebilirlik sağladığına
dikkat çekti. SERÇEV ile birlikte
tüm çocukların ve ailelerin
hep bir arada büyük bir sinerji
yakaladığını belirten Yardımcı,
bu sürece dahil olmaktan büyük
mutluluk duyduklarını ifade etti.
İmza protokolünde ilk eğitim
öğretim döneminden mezun
olan öğrencilerden Efe Arslan,
aldığı eğitim sayesinde kurduğu
“Redefine Normal Tshirt”
e-ticaret sitesini ve kuruluş
sürecini anlattı.
Programa ATO Başkan
Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz,
Çankaya İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ayhan Işık, SERÇEV
Engelsiz MTAL Müdürü Özkan
Nalbant, SERÇEV Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Hülya Kırçuval, SERÇEV Genel
Sekreteri E. Sinem Ersoy da
katıldı.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ TAM BANA GÖRE FESTİVAL’DE
Ankara'da binlerce genci coşturacak
“Tam Bana Göre Gençlik Festivali”nin
2'ncisi başladı. Başkent Millet Bahçesi’nde
gerçekleştirilen festivalin açılışını,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
gerçekleştirdi. Altındağ Belediyesi de
festivalde yerini aldı.
Altındağ Belediyesi “Tam Bana
Göre Festival”de… Konserlerden özel
konferanslara, söyleşilerden imza
etkinliklerine kadar gençlerin istediği her
şeyin yer aldığı “Tam Bana Göre Festival"
onbinlerce genci bir araya getirdi. Gençler
Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen lezzetleri
deneyimlerken sosyalleşme ve doyasıya
eğlenme imkanı buldu.
ALTINDAĞ BELEDİYESİ
STANDINA BÜYÜK İLGİ
Türkiye’nin dört bir yanından 152
belediyenin standının olduğu festivalde,
Altındağ Belediyesi standına büyük ilgi
gösterildi. Altındağ Belediyesi’nin gençlere
yönelik çalışmalarının tanıtıldığı, dijital
oyunların yer aldığı stant, gençlerin büyük
ilgisini çekti. Altındağ Belediyesi festivalde,
gençlerle ilgili başarılı çalışmaları nedeniyle
bir de ödüle layık görüldü. Altındağ Belediye
Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, AK Parti
Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı
tarafından verilen ödülü, Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin elinden
aldı.
SAHNE KALE’NİN ALTIN
ÇOCUKLARINDA
Festivalde “Kale’nin altın çocukları” da

sahne aldı.
Altındağ Belediyesi Gençlik
Merkezlerinde aldıkları eğitimin
hakkını veren çocuklar, yetenekleri ve
özgüvenleriyle büyük beğeni topladı.
Gençler için çalışmaya devam edeceklerini
vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç.
Dr. Asım Balcı “Gençlere daha iyi hizmet
etmek için tüm imkanlarımızı seferber
ediyoruz. Bunu gençlerin de tavsiyelerini
alarak yapıyoruz. Gençlerin hayatını

kolaylaştıracak çok sayıda yatırımı hayata
geçiriyoruz. Daha niceleri için de hep
birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Festivalin 9 Ekim Pazar gününe kadar devam
edeceğini hatırlatan Başkan Balcı “Festivalin
Ankaralılara, tüm vatandaşlarımıza hayırlı
olmasını diliyorum. Bu festival yaklaşık 300
etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ülkemizdeki
tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem
öğrenebilecekleri bu güzel festivale davet
ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUZ PATENININ

ÜCRETSIZ ADRESI

KEÇIÖREN
Ankara Keçiören Belediyesi
bünyesinde 5-15 yaş grubu çocuklara ve
gençlere ücretsiz hizmet veren Ahmet
Çalık Buz Pateni Pisti okulların açılmasına
rağmen yoğun ilgi görüyor. Hem iç hem
dekoru hem de dış mimarisiyle ilgiyi
üzerine çeken pistte kask, paten ve dizlik
gibi ekipmanlar ücretsiz veriliyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok da tesisi sık sık ziyaret ederek
burada buz pateni meraklısı çocuklarla
ve gençlerle bir araya geliyor. Altınok,
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği
denetimler sırasında çocuklarını buz
pistine getiren ailelerle buluştu.
Ücretsiz buz pateni hizmeti için
kendisine teşekkür eden ailelere tesisle
ilgi çeşitli bilgiler veren Altınok, pistin
özelliklerini şöyle anlattı:
“Tesisimiz iki bölümden oluşuyor.
İlk bölümde kask, paten ve dizlik gibi
ekipmanların takıldığı alan, ikinci bölümde
buz pisti alanımız yer alıyor. Burası 10
metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam
ve muntazam bir akustiğe sahip. Tek
seansta 25 kişinin faydalandığı pistimiz
pazartesi günleri hariç diğer günler
telefonla randevu almak suretiyle 10.0019.00 arası yarım saatlik seanslarla hizmet
veriyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi
ekipmanları belediyemiz ücretsiz veriyor.
Buz pateni pistimizin bulunduğu 5 bin
metrekarelik alanda aynı zamanda tenis
kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness
ve dinlenme alanları bulunuyor.”

GENÇ GIRIŞIMCILERE

ÖZEL PROJE

Ankara Büyükşehir Belediyesi
(ABB) tarafından, Başkentli öğrenci ve
genç girişimcilerle şehir planlaması
ve şehrin mevcut sorunlarının
çözülmesi amacıyla “Özgün Proje
Yarışması” düzenlendi. Ankara
Büyükşehir Belediyesince, Başkentli
öğrenci ve genç girişimcilerle
şehir planlaması ve şehrin mevcut
sorunlarını çözme kapsamında
yarışma düzenlendi. Üniversite
öğrencileri ve genç girişimciler
için düzenlenen yarışmaya, lisans,
yüksek lisans, doktora öğrencileri
ile firma sahibi genç girişimciler
katılabilecek. “Özgün Proje
Yarışması” başlığı altında düzenlenen
yarışma ayrıca, “Serbest Proje” ve
“ABB Özel Proje” olmak üzere iki
kategoride gerçekleşecek. ABB
tarafından düzenlenen yarışmanın
iki kategorisinden biri olan “Serbest
Proje” kategorisinde; ulaşım ve
toplu taşıma, altyapı, temiz su ve
kanalizasyon, çevre, yeşil alan, park,
spor, dikey tarım, akıllı tarım gibi
yenilikçi projeler ile sürdürülebilirlik
konu başlıklarındaki projeler
değerlendirilecek. “ABB Özel Proje”
kategorisinde ise Doğal kaynaklardan
enerji üreterek belediye kurumlarında
enerji tasarrufu, Ankara yer altı
haritasının çıkarılması, kanalizasyon/
su kayıp-kaçak arıza tespiti, çevre
kirliliğinin ölçülmesi ve çözüm
önerileri gibi konular ele alınacak.
Yarışmanın 1’inci aşamasında
proje önerileri alınacak. İlk 10’a giren
her projeye 15 bin TL’si hemen geri
kalanı 2’nci aşamada olmak üzere
40 bin TL destek ve ABB Teknoloji
Merkezlerinde çalışma alanı
verilecek. Yarışma için son başvuru
tarihi 15 Kasım olarak belirlendi.

