EGEMENLİK VE DEMOKRASİ

SÖYLEŞİLERİ BAŞLADI
Çankaya Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103.
yılında düzenlediği "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi
Söyleşileri" Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in açılış konuşmasıyla başladı.
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Belediyenin Yaşar Kemal Kültür
Merkezinde, Sinan Meydan, Mustafa Balbay,
Fikret Bila, Miyase İlknur, Deniz Zeyrek, Utku
Çakırözer’in konuşmacı olarak yer alacağı
söyleşilerin ilk oturumunda Cumhuriyet Vakfı
Başkanı Alev Coşkun ‘Kurtuluş, Kuruluş;
Demokrasi ve Cumhuriyet konulu söyleşiyi
gerçekleştirdi.
Söyleşinin açılış konuşmasına, Atatürk
aydınlanması yolunda çok büyük mücadeleler
veren yürekli insanları selamlayarak
başlayan Çankaya Belediye Başkanı
Alper Taşdelen, Atatürkçülük denilince
ilk akla gelen isimlerden Alev Coşkun’un
kırmayarak söyleşiye katılmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivalinde konuştu..

"GENÇLER İÇİN ÇOK

CİDDİ ADIMLAR ATTIK"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye olarak
son yıllarda her alanda olduğu gibi inovasyonda, teknolojide öncü, lider
olma vizyonuyla çok ciddi adımları gerçekleştirdiklerini söyledi.
HEYECANINI YAŞAYACAĞIZ

GENÇLER ILHAM ALACAK

Bakan Kasapoğlu, bakanlık konferans salonunda
düzenlenen Gençlik Bilişim Festivali'nin açılış oturumunda
yaptığı konuşmada, hafta boyunca pek çok etkinlikle
hem Gençlik Haftası heyecanının yaşanacağını hem de
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda
milli mücadele kahramanlarının en güzel şekilde yad
edileceğini dile getirdi.
Salgın nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı'nın son iki yılda daha çok dijital etkinliklerle
kutlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu yıl coşkumuzu,
heyecanımızı aramızdaki mesafeleri de kaldırarak farklı
boyuta taşıyacağız. Sizlere 81 ilimizin tamamında dolu dolu
programlar hazırladık. Buradan tüm genç arkadaşlarıma
sesleniyorum; bu yıl Gençlik Haftamızı ve 19 Mayıs'ı daha
büyük bir coşkuyla, pandemi nedeniyle ayrı kaldığımız
günlerin acısını çıkararak doyasıya yaşamalıyız. Herkesi,
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gerçekleştireceği kültür,
sanat ve spor etkinliklerine katılmaya davet ediyorum" diye
konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası kapsamında Gençlik
Bilişim Festivali'nin düzenlendiğini hatırlatarak, şunları
söyledi:
"Festivalimiz 3 gün boyunca gençlerin bakanlığında,
Örnek Stadı'nda ve Altındağ Spor Salonu'nda halkımızın
katılımıyla gerçekleşecek. İnovasyon, girişimcilik ve
bilişim alanında pek çok etkinlik, yarışma ve projeyi
gençlerimizle buluşturacağız.
Devletimizin imza attığı iyi uygulama örneklerini,
bilişime ilgi duyan katılımcılarla buluşturacağız.
Gençlerimizi kamu bilişiminin en üst düzey temsilcileriyle
bir araya getirerek, tecrübe aktarımını gerçekleştireceğiz.
Siber güvenlik yarışması olacak, yapay zeka, inovasyon,
girişimcilik, proje uygulama gibi alanlarda eğitimler
olacak, ilgi çekici stantlar, gösteriler, konserler olacak.
Her yönüyle gençlerimizin ilham alacağı, kendini
geliştireceği, network sağlayacağı bir festivale imza atmayı
amaçlıyoruz."
Haberi iç sayfada

ASKERLİK SEVİNCİ

YAŞADILAR

VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ

FUARI BAŞLIYOR
Ankara Bilim Üniversitesi tarafından
gerçekleştirilen 4. Verimlilik ve Teknoloji
Fuarı 18 Mayıs Çarşamba günü ATO
Congresium’da kapılarını açıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
açılış konuşmalarıyla başlayacak olan fuar 21
Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Ankara Bilim Üniversitesi tarafından
gerçekleştirilen 4. Verimlilik ve Teknoloji
Fuarı 18 Mayıs Çarşamba günü ATO
Congresium’da kapılarını açıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
açılış konuşmalarıyla başlayacak olan fuarda
4 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve eğitimler
yer alacak.
Fuarın ilk gününde her yıl geleneksel hale
gelen resepsiyon düzenlenecek. Bu yıl Türk
Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla gerçekleştirdiği
Pençe Kilit Operasyonuna ithafen verilecek
resepsiyonun onur konuğu Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar olacak. Haberi iç sayfada

Ankara İl Jandarma
Komutanlığı engelli
vatandaşlara bir günlük askerlik
sevinci yaşattığı “Temsili
Askerlik Uygulaması”nı
gerçekleştirdi. Ankara
İl Jandarma Komutanlığı
tarafından, engelleri nedeniyle
askerlik hizmeti yapamayan
17 vatandaşa yönelik “Temsili
Askerlik Uygulaması” icra
edildi. Haberi iç sayfada

EĞİTİM SINAVI
DÜZENLEYECEK
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) internet sitesi üzerinden
yangın söndürme cihazları muayene, bakım, test ve dolum
personeli eğitimi ve sınavı düzenleneceğini duyurdu.

İzmir Belgelendirme Müdürlüğü
ve Ankara Personel Belgelendirme
Müdürlüğü tarafından 13-17 Haziran 2022
tarihleri arasında “Yangın Söndürme
Cihazları Muayene, Bakım, Test Ve
Dolum Personeli Eğitimi ve Sınavı”
düzenlenecek. Haberi dış sayfada

BAKAN VARANK'TAN

GENÇLERE DAVET
Şimdiye kadar başlatılan 3 fazda 55 ilde öğrencilere
eğitimler veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri,
son faz kapsamında 26 ilde daha açılarak "81 ilde
Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, sosyal
medya üzerinden yaptığı
açıklamada, “Çocuklarımıza
geleceğin teknolojilerini
öğrettiğimiz Deneyap
Atölyeleri 26 ilde daha
açılıyor.
Milli Teknoloji Hamlesi’nin

neferleri olacak gençlerimizi
ücretsiz eğitimler verdiğimiz
Deneyap'a başvurmaya davet
ediyoruz” İfadelerini kullandı.
"Deneyap Türkiye"
projesinin 4. fazı kapsamında
26 ilde daha Deneyap
Teknoloji Atölyesi kurulacak.
Haberi dış sayfada
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Ankara Bilim Üniversitesi
tarafından gerçekleştirilen 4.
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
18 Mayıs Çarşamba günü ATO
Congresium’da kapılarını açıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın açılış konuşmalarıyla
başlayacak olan fuar 21 Mayıs
Cumartesi günü sona erecek.
Ankara Bilim Üniversitesi
tarafından gerçekleştirilen 4.
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
18 Mayıs Çarşamba günü ATO
Congresium’da kapılarını açıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın açılış konuşmalarıyla
başlayacak olan fuarda 4 gün
boyunca çeşitli etkinlikler ve
eğitimler yer alacak.
Fuarın ilk gününde her
yıl geleneksel hale gelen

resepsiyon düzenlenecek. Bu
yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin
başarıyla gerçekleştirdiği Pençe
Kilit Operasyonuna ithafen
verilecek resepsiyonun onur
konuğu Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar olacak.
Cuma günü Okan Bayülgen’in
operatörlüğünde, Levent Erdem,
Ergi Şener, Burçin Gürbüz
katılımıyla gerçekleşecek
Metaverse Talkshow gösterisi
yapılacak.
Fuar 21 Mayıs Cumartesi
günü sona erecek.
Konuyla ilgili açıklama
yapan Ankara Bilim Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir
de teknolojiye meraklı tüm
vatandaşları fuara davet etti.
HABER MERKEZİ

Çankaya Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103.
yılında düzenlediği "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi
Söyleşileri" Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in açılış konuşmasıyla başladı.

Belediyenin Yaşar Kemal Kültür
Merkezinde, Sinan Meydan, Mustafa
Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur, Deniz
Zeyrek, Utku Çakırözer’in konuşmacı
olarak yer alacağı söyleşilerin ilk
oturumunda Cumhuriyet Vakfı Başkanı
Alev Coşkun ‘Kurtuluş, Kuruluş;
Demokrasi ve Cumhuriyet konulu
söyleşiyi gerçekleştirdi.
Söyleşinin açılış konuşmasına,
Atatürk aydınlanması yolunda çok
büyük mücadeleler veren yürekli
insanları selamlayarak başlayan
Çankaya Belediye Başkanı Alper
Taşdelen, Atatürkçülük denilince ilk
akla gelen isimlerden Alev Coşkun’un
kırmayarak söyleşiye katılmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
29 EKİM’DE AÇIYORUZ
Söyleşinin gerçekleştiği Yaşar
Kemal Kültür Merkezinin ilçeye
kazandırılan kültür merkezlerinden
biri olduğunu belirten Taşdelen,
“Çankaya’da bir kültür merkezimizin
daha açılışını gerçekleştireceğiz.
Uluslararası standartlarda, Türkiye’nin
sayılı kültür merkezlerinden olacak

kültür merkezimizi 29 Ekim 2023
tarihinde açacağız” diye konuştu.
BU MİLLET BU GÜNLERİ
DE AŞACAKTIR
Kendilerini Atatürk’ün aydınlık
mücadelesini gelecek nesillere
taşımakla yükümlü hissettiklerini
ifade eden Taşdelen şunları söyledi:
“Atatürk’e, Atatürk’ün ilçesi Çankaya’ya
layık olmak kolay değil O’ nun hem
düşüncelerine sahip çıkmak hem de
entelektüel anlamda bu düşünceleri

yaşatmak çok önemlidir.
Bizler elbette yaşadığımız bu
günlerde ne kadar karanlık günlerden
geçtiğimizin farkındayız ama her
gecenin sabahı olduğunu bilen ve
Mustafa Kemal Atatürk gibi önderi
olduğunu bilen evlatlar olarak her
zaman o aydınlığı yakalama hedefi
olduğunu biliyoruz. Bu topraklarda
bağımsızlık savaşını kazanan bir millet
bu günleri de aşacaktır.”
HABER MERKEZİ

ASKERLİK SEVİNCİ

YAŞADILAR

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
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Ankara İl Jandarma
Komutanlığı engelli vatandaşlara
bir günlük askerlik sevinci
yaşattığı “Temsili Askerlik
Uygulaması”nı gerçekleştirdi.
Ankara İl Jandarma
Komutanlığı tarafından, engelleri
nedeniyle askerlik hizmeti
yapamayan 17 vatandaşa yönelik
“Temsili Askerlik Uygulaması”
icra edildi.
Yapılan etkinlikle engelli
vatandaşlar bir günlük askerlik
sevinci yaşamış oldu. Ankara İl

Jandarma Komutanlığının internet
sitesinden konu hakkında yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi:
“Engelliler Haftası
çerçevesinde; 16 Mayıs 2022
tarihinde Ankara İl Jandarma
Komutanlığında, engelleri
nedeniyle askerlik hizmetini
yapamayan 17 engelli
vatandaşımıza yönelik 'Temsili
Askerlik Uygulaması' icra
edilmiştir.”
HABER MERKEZİ
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Bakan Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivalinde konuştu..

"GENÇLER İÇİN ÇOK

CİDDİ ADIMLAR ATTIK"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye olarak
son yıllarda her alanda olduğu gibi inovasyonda, teknolojide öncü, lider
olma vizyonuyla çok ciddi adımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık konferans
salonunda düzenlenen Gençlik Bilişim
Festivali'nin açılış oturumunda yaptığı
konuşmada, hafta boyunca pek çok
etkinlikle hem Gençlik Haftası heyecanının
yaşanacağını hem de 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli
mücadele kahramanlarının en güzel şekilde
yad edileceğini dile getirdi.
Salgın nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın son
iki yılda daha çok dijital etkinliklerle
kutlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu
yıl coşkumuzu, heyecanımızı aramızdaki
mesafeleri de kaldırarak farklı boyuta
taşıyacağız. Sizlere 81 ilimizin tamamında
dolu dolu programlar hazırladık. Buradan
tüm genç arkadaşlarıma sesleniyorum; bu
yıl Gençlik Haftamızı ve 19 Mayıs'ı daha
büyük bir coşkuyla, pandemi nedeniyle
ayrı kaldığımız günlerin acısını çıkararak
doyasıya yaşamalıyız. Herkesi, Gençlik ve
Spor Bakanlığımızın gerçekleştireceği kültür,
sanat ve spor etkinliklerine katılmaya davet
ediyorum" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası
kapsamında Gençlik Bilişim Festivali'nin
düzenlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:
"Festivalimiz 3 gün boyunca gençlerin
bakanlığında, Örnek Stadı'nda ve Altındağ
Spor Salonu'nda halkımızın katılımıyla
gerçekleşecek. İnovasyon, girişimcilik ve
bilişim alanında pek çok etkinlik, yarışma
ve projeyi gençlerimizle buluşturacağız.
Devletimizin imza attığı iyi uygulama
örneklerini, bilişime ilgi duyan katılımcılarla
buluşturacağız. Gençlerimizi kamu
bilişiminin en üst düzey temsilcileriyle
bir araya getirerek, tecrübe aktarımını
gerçekleştireceğiz. Siber güvenlik yarışması
olacak, yapay zeka, inovasyon, girişimcilik,
proje uygulama gibi alanlarda eğitimler
olacak, ilgi çekici stantlar, gösteriler,
konserler olacak. Her yönüyle gençlerimizin
ilham alacağı, kendini geliştireceği, network
sağlayacağı bir festivale imza atmayı
amaçlıyoruz."
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
ve Türkiye Bilişim Derneği başta olmak
üzere tüm kurumlara, tüm paydaşlara
teşekkürler eden Bakan Kasapoğlu, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile önemli iş birlikleri
gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.
Dönemin bilgi ve iletişim çağı olduğuna
işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Dijital
dönüşümün etkisiyle, insanlık tarihinin
en olağanüstü döneminde yaşıyoruz.
Bilgi üretimi ve bilgiye erişim, tarihin
hiçbir döneminde bu kadar hızlı ve çeşitli
kanallardan gerçekleşmemişti. Bu öyle bir
değişim ki etkileri tüm dünyaya ve hayatın
her alanına dokunuyor. Alışkanlıklarımız
ve ihtiyaçlarımız sürekli değişiyor"
değerlendirmesinde bulundu. Bakan
Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İnternet ve bilişim teknolojileri,
otomasyon, yapay zeka, nesnelerin
interneti ve yeni iş modelleri geleceğin
neler getireceğini bugünden işaret ediyor.
Akademi yarınlara yön vermek için, bu
gerçeğe cevap vermek zorunda. Sanayi
büyümek istiyorsa, yeni teknolojilere ayak
uydurmak zorunda. Müteşebbisler sınırların
ötesine uzanmak istiyorlarsa, her an, her
saniye dünyayı takip etmek, insanoğlunun
gittiği istikameti en iyi analiz edenler olmak
zorunda. Her şeyden önemlisi devletler, bu
ilerlemenin gerisinde kalmamak, ilerlemeyi
teşvik etmek, ihtiyaç duyulabilecek altyapıyı
sağlamak mecburiyetinde. Görüyoruz ki bu
hızlı değişime uyum sağlayabilenler ayakta
kalıyor. Değişimi yönlendirenler ise süper
güç haline geliyor."
Bakan Kasapoğlu, Türkiye olarak son
yıllarda her alanda olduğu gibi inovasyonda,
teknolojide öncü, lider olma vizyonuyla
çok ciddi adımları gerçekleştirdiklerini
kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın
güçlü liderliğinde altyapı, donanımsal,
teknolojik olarak hiçbir eksiği olmayan,
dünyayla rekabet gücü yüksek, potansiyelini
en iyi şekilde kullanmayı bilen bir Türkiye
meydana getirdik.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen
donanımlarımızın, her alanda ağırlığını
artırdık. Yazılımda, dünyanın pek çok
ülkesinde bulunmayan bir seviyeye, yazılım
ihraç eden bir ülke konumuna geldik.
Bunu gençlerin emekleriyle, girişimcilerin
öz güveniyle, özel sektörün ve kamunun
eşgüdümüyle başardık" ifadelerini kullandı.

120 BİNİN ÜZERİNDE KABLOSUZ
İNTERNET ERİŞİM NOKTASI
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor
Bakanlığı olarak yazılımı içeren kamu
hizmetlerinin tamamını, kendi ürettikleri
sistemlerle gerçekleştirdiklerine dikkati
çekerek şunları kaydetti:
"Yurt yerleştirmelerimiz, burs
süreçlerimiz, başvuru almadan
sonuçlanmaya kadar, hiçbir insan
müdahalesi olmadan, belirli bir algoritma
üzerinden tamamen dijital ortamda
yürütülüyor. Tüm tesislerimizde yerli ve milli
Aselsan yazılımları ve kameraları kullanılıyor.
Bu şekilde sadece teknoloji üretmekle
kalmıyor, üretimine destek de oluyoruz.
Bakanlığımız, 120 binin üzerinde kablosuz
internet erişim noktası ile Avrupa'nın en
büyük internet altyapı projesini yıllardır
başarıyla yürütüyor. Spor bilgi sisteminden
tesis yönetimine, yurt yönetim sisteminden
gençlik merkezi işlemlerine, eğitim yönetim
sistemine kadar tüm çalışmaları, kendi iç
yazılımımızla birleştirerek hayata geçirdik.
Eğitimlerin planlanmasında, koordinasyonda,
geri bildirimlerin toplanmasında, kısaca
tüm başlıklarda dijital dönüşümümüzü
gerçekleştirdik."
2022 yılını Gençlik Katılımı ve Hareketlilik
Yılı ilan ettiklerine değinen Bakan Kasapoğlu,
"Hayata geçen ve başlayacağımız tüm
çalışmalarda bilişimin gücünden azami
düzeyde faydalanacağız. 'katiliyorum.gsb.
gov.tr' portalı ile gençlerin karar alma
süreçlerinde etkin olmalarını temin eden,
tüm dünyaya örnek olacak bir uygulamaya
başladık. Bu portalla birlikte gençler, Gençlik
ve Spor Bakanlığının tüm çalışmalarına etkin
bir şekilde katılıyor olacaklar. Meydana
getirecekleri etki ile ülkemizin gençlik
çalışmalarına, proje ve uygulamalara yön
verecekler" şeklinde konuştu.
Bakan Kasapoğlu, teknoloji, bilişim,
robotik, kodlama, yazılım gibi konuların
gençlerin en fazla ilgi duyduğu, kendilerini
geliştirmek istedikleri alanlar olarak öne
çıktığını söyledi. Dene-Yap teknoloji
atölyelerinde ücretsiz Tasarım ve Üretim,
Elektronik Programlama ve Nesnelerin
İnterneti, Yazılım Teknolojileri, Siber
Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık
ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zeka,
Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, İleri
Robotik, Robotik ve Kodlama ile Mobil
Uygulama gibi farklı başlıklarda eğitimler
verildiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Gençlik Projeleri Destek Programıyla
gençlere, fikir sizden destek bizden
diyoruz. Bilişim, teknoloji ve girişimcilik
temalı Gençlik Kamplarımızla, bu konulara
ilgi duyan genç arkadaşlarımızın yaz
dönemlerini en etkin şekilde geçirmelerine
destek oluyoruz. Tematik kampları yıl
boyu sürdürme hedefimiz var. Çalışan,
üreten, düşünen, değer ortaya koyan,
bağımsız karar alabilen, bu toplumun
ortak değerlerine vakıf olan gençlerimize,
Teknofest Gençliği'ne en iyisini, en
niteliklisini sunmak için gayretlerimizi
sürdüreceğiz. Tüm mücadelemiz,
geleceğe giden yolda, arzu ettiğiniz
desteği sizlere sağlamak için… Gençlik
Bilişim Festivali'nde devlet kurumlarımızın
gerçekleştirdiği pek çok yenilikçi çalışmaya
şahit olacaksınız. Türkiye'nin bu alanda
geldiği muhteşem seviyeyi gözlemleme
fırsatına kavuşacaksınız. Devletimize bilişim
alanında yön veren önemli isimler sizinle
sürekli bir arada olacak. Bu önemli imkanları
fırsata çevirmeyi ihmal etmeyin. Festival
kapsamında sizlere sunulan eğitimlerden,
seminerlerden, etkinliklerden en iyi
şekilde istifa etmenizi sizlerden bekliyoruz.
Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için
denemekten asla bıkmayın. Biliyorsunuz,
başarmanın yolu inanmak, çalışmak ve
sabretmekten geçiyor. İhtiyaç duyduğunuz
her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın.
Her imkanın sizler için seferber olduğunu
bilin. Türkiye'nin kervanı sizin gibi pırıl pırıl
gençlerin heyecanıyla, inancıyla, aşıyla
yürüyecek. Geleceğimiz sizlerin omuzlarında
ve alın terinizle yoğrulan hayallerinizde
yükselecek."
Gençlik Bilişim Festivali'nin Açılış
programına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Bilişim
Derneği Başkanı Rahmi Aktepe de katıldı.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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Türkiye Basketbol Ligi play off çeyrek
final ilk maçında Mamak Belediyesi,
Ormanspor'u 88-77 mağlup ederek seride
1-0 öne geçti. Mamak Belediyesi Hidayet
Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçı,
Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti
Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak
Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim
müdürleri tribünden izledi.

EĞİTİM SINAVI
DÜZENLEYECEK
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) internet sitesi üzerinden
yangın söndürme cihazları muayene, bakım, test ve dolum
personeli eğitimi ve sınavı düzenleneceğini duyurdu.

BAKAN VARANK'TAN

GENÇLERE DAVET
Şimdiye kadar başlatılan 3 fazda 55 ilde öğrencilere
eğitimler veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri,
son faz kapsamında 26 ilde daha açılarak "81 ilde
Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı
açıklamada, “Çocuklarımıza geleceğin
teknolojilerini öğrettiğimiz Deneyap
Atölyeleri 26 ilde daha açılıyor. Milli
Teknoloji Hamlesi’nin neferleri olacak
gençlerimizi ücretsiz eğitimler verdiğimiz
Deneyap'a başvurmaya davet ediyoruz”
İfadelerini kullandı.
"Deneyap Türkiye" projesinin 4.
fazı kapsamında 26 ilde daha Deneyap
Teknoloji Atölyesi kurulacak. 2022'de ilk
faz kapsamında açılan atölyeler dahil
olmak üzere toplam 42 ilde öğrencilere
teknoloji eğitimleri verilecek.
Bu çerçevede Adana, Amasya, Ankara,

Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt,
Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı,
Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzurum,
Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, İstanbul,
Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli,
Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla,
Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt,
Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Trabzon,
Uşak, Yalova ve Zonguldak illerindeki
atölyelerde eğitim almaya hak kazanan
öğrencileri belirlemek üzere sınav
gerçekleştirilecek.
Başvurular 31 Mayıs 2022 tarihine
kadar, www.deneyap.gov.tr adresinden
ücretsiz şekilde yapılacak.
Haber Merkezi

İzmir Belgelendirme Müdürlüğü ve
Ankara Personel Belgelendirme Müdürlüğü
tarafından 13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında
“Yangın Söndürme Cihazları Muayene, Bakım,
Test Ve Dolum Personeli Eğitimi ve Sınavı”
düzenlenecek.
Eğitim TSE İzmir Belgelendirme
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Eğitim 13-16
Haziran tarihleri arasında yapılırken, 17 Haziran
tarihinde ise sınav gerçekleştirilecek.
EĞİTİM VE SINAVA KATILACAK
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
Yangın söndürme cihazları muayene, bakım,
test ve dolum personeli eğitimi ve sınavına
katılacak adaylardan şu belgeler istenmektedir:
Taşınabilir ve Tekerlekli Yangın Söndürücü
Muayene, Bakım ve Dolum Elemanı Başvuru ve
Değerlendirme Formu,
Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı
Antlaşma Şartları Formu,
Cari Kart Formu,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Arkalı-Önlü
şeklinde olmak zorundadır)
Diploma fotokopisi (En az ilkokul mezunu
olması gerekiyor. Kişi diplomasına ulaşamıyorsa
ehliyet fotokopisi göndermesi gerekmektedir).
Sınav ve belgelendirme ücreti banka
dekontunun fotokopisi
EĞİTİM ÜCRETİ
Yangın söndürme cihazları muayene,
bakım, test ve dolum personeli eğitimi ve
sınavına katılacak adaylar ücretlerini şu hesaba
yatıracak:
Eğitim Ücreti: 1.073,8 TL (KDV dahil)
Sınav ve Sertifika Ücreti: 253,7 TL+ 253,7 TL
= 507,4 TL (KDV dahil)
Toplam Ödenecek Ücret: 1.581,2 TL
Hesap No: TSE Banka Hesabı,
Şube: Vakıfbank Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şubesi
Şube No: 884
İBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
Alıcı: Türk Standartları Enstitüsü
Dekont Açıklaması: “PBM-YANGIN EĞİTİMİ
ÜCRETİ (AD-SOYAD)”

MİNİKLER KÜTÜPHANEYİ ÇOK SEVDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Altındağ Belediyesi tarafından hayata
geçirilen Bebek Kütüphanesi ve
Çocuk Oyun Evi, minik kullanıcılar
tarafından çok sevildi. Kütüphaneye
üye olan bebek ve çocuk sayısı 2 bin
500’e ulaşırken, yapılan etkinlik sayısı

ise 5 bini geçti.
Altındağlı minikler kütüphaneyi
çok sevdi. Minikler ve aileleri, açıldığı
günden bugüne, kütüphaneye büyük
ilgi gösterdi. Günün her saati minik
kullanıcılarla dolup taşan kütüphane,
çocukların neşeli cıvıltılarının adresi

oldu. Kütüphaneye üye olan bebek
ve çocuk sayısı 2 bin 500’e ulaşırken,
yapılan etkinlik sayısı ise 5 bini
geçti. Kütüphanedeki kitap sayısı ise
3 bin 500’e ulaştı. Karapürçek'teki
kütüphaneyi hayata geçirmekle
çok önemli bir eksiği giderdiklerini
söyleyen Altındağ Belediye Başkanı
Doç. Dr. Asım Balcı "Rengarenk ve
sıcacık bir merkez oluşturduk. Bu
güzel kütüphane ve oyun evini hayata
geçirdiğimiz için çok mutluyuz.
Merkezimiz hizmete girdiği andan
itibaren büyük ilgi gördü. Bugün
ulaştığımız üye sayısı, kitap sayısı ve
etkinlik sayısı, ne kadar doğru bir iş
yaptığımızın en güzel göstergesi...
Çocuklarını buraya getiren, onlarla
kaliteli vakit geçirmek için emek
veren tüm ebeveynlere çok teşekkür
ediyoruz. Tüm miniklerimizi
kütüphanemize bekliyoruz" dedi.
HABER MERKEZİ

İLETİŞİM: SELDA AKATAY
Tel: 0 232 376 24 25
E-posta: sakatay@tse.org.tr
EĞİTİMİN AMACI
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Tebliğ yayınlanarak mecburi
uygulamada bulunan TS 11827 ‘’ İş yerleriYangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum
hizmeti veren yerler için kurallar’’ standardına
göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan ve
almak isteyen kuruluşların ‘’bakım ve dolum
personelinin’’ standartta atıf yapılan TSE ISO/
TS 11602-2 Standardı gereği ‘’Periyodik bakım,
dolum, test, onarım, periyodik muayene ve
bakım hizmetleri’’ konusunda en az 32 saatlik
eğitim almaları ve eğitimin sonunda sınavdan
başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Bakım
ve dolum personeline ilgili yönetmelik ve
standartların tanıtılması, yangın söndürme
cihazları, cihazlarda kullanılan söndürücü
maddeler, muayene, bakım, test, bakım
hizmetleri vb. konularda bilgilerin aktarılması
amaçlanmakta.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından
düzenlenen yangın söndürme cihazları
muayene, bakım, test ve dolum personeli
eğitiminde katılımcılara şu konular anlatılacak:
TSE’nin tanıtımı, görevleri, misyonu, vizyonu,
Yangın, yangın sınıfları, yangının oluşumu,
yangına müdahale,
Konuyla ilgili standartlar ve yönetmelikler,
TS 11827 Standardı hakkında bilgilendirme,
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)
işlemleri,
HYB İncelemelerinde alınması veya
görülmesi gereken dokümanlar,
Yangın söndürme cihazlarının tanıtılması,
Yangın söndürme cihazlarında kullanılan
yangın söndürme maddeleri,
Yangın söndürme cihazlarının muayene,
bakım, yeniden doldurma işlemleri,
Hidrostatik dayanıklılık/ basınç deneyleri,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar.
HABER MERKEZİ

