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GÜÇLÜ TÜRKiYE iÇiN

YEMEKTE BULUŞTULAR
Ankara Kahramankazan Belediye
Başkanı Serhat Oğuz, Gaziler Günü
dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna
akşam yemeği verdi.
Haberi iç sayfada

ÇALIŞAN BİR MÜSİAD VAR
Kısa bir süre önce MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığı görevine atanan Barış Açıkgöz, yoğun çalışma
programı ile dikkat çekiyor. Açıkgöz, Ankara temasları kapsamında Çamlık Ankara'yı ziyaret etti.

ÇAMLIK ANKARA'YA ZİYARET
Çamlık Ankara bürosunu ziyaret eden
Açıkgöz, MÜSİAD gibi güçlü Türkiye için
çalışan önemli bir oluşumda yer almaktan
mutluluk duyduğunu söyledi.
Ankara’da yeni bir medya çalışması ile Çamlık
Ankara Gazetesi ve Çamlık TV stüdyolarını
oluşturan Çamlık Medya, önemli ziyaretçilere ev
sahipliği etmeye devam ediyor.
Çamlık Medya Genel Yayın Yönetmeni Tarık
Yılmaz, bu kez MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı
Barış Açıkgöz ile MÜSİAD Genel Sekreteri
Bayram Millet’i konuk etti.
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YOZGAT KONUŞULDU

ÇÖZÜM: BIYOGAZ
Türk girişimciler tarafından Başkentte
kurulan ve enerji krizine alternatif olarak
görülen Biyogaz tesisi, 45 bin nüfuslu ilçenin
elektrik enerjisini tek başına karşılayabilecek
güçte elektrik enerjisi elde ediyor.
Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ardından Rus
enerji şirketlerinin pek çok ülkeye ambargo
uygulaması sonrasında özellikle Avrupa
kıtası, alternatif enerji kaynaklarına yöneldi.
Bu kaynaklardan birisi de hayvan
atıklarının toplanıp karıştırılmasından elde
edilen biyogaz.
Biyolojik atıklardan ortaya çıkan biyogaz,
yakılarak türbin motorlarını harekete
geçiriyor ve elektrik enerjisine dönüşüyor.

Bu çerçevede Ankara’nın Akyurt
ilçesine bağlı Ahmetadil Mahallesi’nde
kurulan biyogaz tesisi ise ilçenin 45 bin
nüfusuna yetebilecek güçte elektrik enerjisi
üretebiliyor.
Hayvan atıklarının karıştırılmasından
sonra ortaya çıkan biyogazı yakarak elektrik
enerjine dönüştüren biyogaz tesisi aynı
zamanda bölge halkı için de yarar sağlıyor.
Çiftçiden ücretsiz bir şekilde aldığı
biyolojik atıkları işleyerek elektrik enerjisi
elde eden tesis, işlem sonucunda arta kalan
gübreyi de sıvılaştırarak ücretsiz bir şekilde
çiftçiye dağıtıyor.
HABERİ İÇ SAYFADA

Hayvan atıklarının
karıştırılmasından sonra
ortaya çıkan biyogazı yakarak
elektrik enerjine dönüştüren
biyogaz tesisi aynı zamanda
bölge halkı için de yarar
sağlıyor.

ÇEKIM PLATOSUNA KOŞUYOR

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki
Ovacık Mahallesi’nde 20 dönümlük alana
kurulan ücretsiz ‘Lavanta ve Gül Bahçesi
Çekim Platosu’ çiftler ve ailelere anı
ölümsüzleştirme imkanı sağlıyor.
Fotoğraf ve video çekimi yapmak
isteyenler için birbirinden estetik
dekorlarla süslenen plato, renkli
ışıklandırma sistemi sayesinde 7 gün 24
saat hizmet veriyor.
HABERİ DIŞ SAYFADA

Yozgat’ın sevilen ve saygın diş tabiplerinden
olan ve kısa bir süre önce MÜSİAD Yozgat
Şube Başkanlığı görevine atanan Barış
Açıkgöz, Yozgat’ın başarılı yayın organı Çamlık
Medya’nın Ankara’da da yapılanmış olmasının
önemini vurguladı.
Açıkgöz, bir Yozgatlı olarak Çamlık Ankara
Gazetesi ve Çamlık TV stüdyolarının Başkent’te
faaliyette bulunmasından duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, başarı temennisinde bulundu.
HABERİ İÇ SAYFADA

EĞITIME DESTEK PARKLAR ÇOCUKLAR

MERKEZLERI İÇİN HAZIRLANIYOR
YENI DÖNEME HAZIR
HABERİ İÇ SAYFADA

KRIZE ALTERNATIF

ANI ÖLÜMSÜZLEŞTIRMEK ISTEYEN

Yenimahalle
Belediyesi,
yeni eğitim
ve öğretim
yılı için
çalışmalara
başladı.

Ankara Sincan’da bulunan parklar ve çocuk
oyun alanlarının kauçuk zemin bakım ve onarım
çalışmaları yapılırken, parklar çocuklar için
hazırlanıyor.
Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri parklarda yenileme ve
bakım çalışmalarına devam ediyor. Çocuk oyun
alanlarından yürüyüş yollarına, halı sahalardan
kale fileleri de dahil olmak üzere birçok alanda
alışmalar yürütülüyor. HABERİ İÇ SAYFADA

TRAKTÖRLE IŞÇI SERVISI

YILDIZKAYA’DAN

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kuş Cenneti
yakınlarında traktör ile işçi taşıyan minibüs
çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nallıhan'dan
Çayırhan Mahallesi'ne seyir halinde ilerleyen
Halis Mehmet Öztürk yönetimindeki 06 BAC
269 plakalı traktörle, henüz sürücüsünün
kimliği belirlenemeyen 06 BOP 990 plakalı
minibüs çarpıştı.
HABERİ İÇ SAYFADA

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya, bütün belediye personelinin
aynı oranla yararlanacağı maaş promosyon
ihalesinin 17 bin 100 liralık rekor rakamla
tamamlandığı müjdesini verdi.
Başkan Mürsel Yıldızkaya’nın
girişimleriyle başlatılan maaş promosyon
ihalesi, 17 bin 100 liralık rekor rakamla
tamamlandı.
HABERİ İÇ SAYFADA

ÇARPIŞTI: 7 YARALI

PROMOSYON MÜJDESI
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Türk girişimcilerden enerji krizine

ALTERNATIF ÇÖZÜM: BIYOGAZ
Türk girişimciler tarafından Başkentte kurulan
ve enerji krizine alternatif olarak görülen Biyogaz
tesisi, 45 bin nüfuslu ilçenin elektrik enerjisini tek
başına karşılayabilecek güçte elektrik enerjisi
elde ediyor.
Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ardından Rus
enerji şirketlerinin pek çok ülkeye ambargo
uygulaması sonrasında özellikle Avrupa kıtası,
alternatif enerji kaynaklarına yöneldi.
Bu kaynaklardan birisi de hayvan atıklarının
toplanıp karıştırılmasından elde edilen biyogaz.
Biyolojik atıklardan ortaya çıkan biyogaz,
yakılarak türbin motorlarını harekete geçiriyor ve
elektrik enerjisine dönüşüyor.
Bu çerçevede Ankara’nın Akyurt ilçesine
bağlı Ahmetadil Mahallesi’nde kurulan biyogaz
tesisi ise ilçenin 45 bin nüfusuna yetebilecek
güçte elektrik enerjisi üretebiliyor.
Hayvan atıklarının karıştırılmasından sonra
ortaya çıkan biyogazı yakarak elektrik enerjine
dönüştüren biyogaz tesisi aynı zamanda bölge
halkı için de yarar sağlıyor.
Çiftçiden ücretsiz bir şekilde aldığı biyolojik
atıkları işleyerek elektrik enerjisi elde eden
tesis, işlem sonucunda arta kalan gübreyi
de sıvılaştırarak ücretsiz bir şekilde çiftçiye
dağıtıyor.
“HAVA KIRLILIĞI VE YERALTI SULARINI
KORUMA AÇISINDAN ÇOK FAYDALI BIR
TESIS KURDUK”
Biyogaz tesisinin ortaklarından Özgür
Yıldız, tesisin ana amacı dışında hava kirliliğini
engellediğini ve yeraltı sularını koruduğunu
belirtti. Üreticinin bertaraf etmekte zorlandığı
atıkları ücretsiz bir şekilde aldıklarını bildiren
Yıldız, “Atıkları üreticilerden ücretsiz olarak
alıp, işleyip içerisinde ki metan ve sülfürden
arındırıp elektriğe çevirip bunu bir milli servete
dönüştürdükten sonra aynı şekilde çıkan sıvı
fermante organik gübremizi de üreticimize
ücretsiz olarak dağıtıp uygulamasını yapıyoruz.
Bu ürünlerin, zirai gübreleri engelleyip üreticiye
bir katkı sağlamasını hedefliyoruz” diye konuştu.
“45 BIN KIŞININ ELEKTRIĞINI
KARŞILAYABILMEKTEYIZ”

Tesisin Genel Müdürü Mehmet Arzak ise
ek olarak bölge halkına istihdam sağlandığına
vurgu yaparak tesis çalışanlarının yüzde 75’inin
bölge halkından olduğunu dile getirdi.
Tesiste üretilen enerjiyle Akyurt ilçesinin
elektrik ihtiyacının karşılanabileceğine dikkati
çeken Arzak, “Tesisimizin kurulu gücü şu anda 3
MegaWatt (MW) lisans gücümüz 4 MW. Bu ilave
bir MW’yi bölgede oluşabilecek atık durumuna
göre hazırda bekletmekteyiz. Eğer işletmelerde
ki hayvan sayısı ya da bölgede ki işletme sayısı
arttığı zaman yeterli gübreye ulaşabilirsek, ilave
1 MW’yi de devreye sokarak kurulu gücümüzü
4 MW’ye çıkartabilmekteyiz. Şu an da fiili olarak
çalıştığımız 3 MW ile ortalama 12 ile 14 bin
hanenin elektriğini karşılamaktayız. Ortalama
bir haneyi 4 kişi olarak kabul edersek sanayi
kısmını dışarıda bıraktığımızda yaklaşık 45
bin kişinin elektriğini karşılayabilmekteyiz. Bu
nüfusta Akyurt ilçesine tekabül etmektedir. Hane
olarak baktığımızda Akyurt ilçesinin elektriğini
karşılayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
“ÇEVRE KIRLILIĞINDEN ÖTÜRÜ
OLUŞAN KOKU VE SINEKTEN EVLERIMIZDE
DURAMIYORDUK”
Köyde daha önce biyogaz tesisinin
olmadığını ve bu yüzden köylünün sineklerden
mustarip olduğunu belirten çiftçi Murat Demirci
ise şöyle konuştu:
“Çevre kirliliğinden ötürü oluşan koku ve
sinekten evlerimizde duramıyorduk. Köyümüz
koku ve sinekten mustarip bir köydü. Şu anda
bu durumlar ortadan kalktı. Ayrıca sıvı gübreleri
tarlalarımızda hem sürümünü yapıyorlar hem de
gübre ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Daha önceden
kullanılan güz ve yaz gübresi en az yüzde 50
oranında azaldı. Bazı yerlere hiç gübre bile
atmıyoruz. Sıvı gübre ile birlikte yüksek verim
elde ettik. Köyümüzden sıvı gübre talebi çok
fazla onun için böyle bir tesisin kurulması biz çok
fayda sağladı. Ayrıca bu tesiste iki köyümüzden
insanlar çalışıyor. Öncelik bu bölgelere verildi.
Bu tesislerin diğer bölgelerde de kurulmasını
çok isteriz.”
İHA

BAKAN SOYLU, EMNIYET

PARKLAR ÇOCUKLAR

İÇİN HAZIRLANIYOR
Ankara Sincan’da bulunan parklar ve çocuk
oyun alanlarının kauçuk zemin bakım ve onarım
çalışmaları yapılırken, parklar çocuklar için
hazırlanıyor.
Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri parklarda yenileme ve
bakım çalışmalarına devam ediyor. Çocuk oyun
alanlarından yürüyüş yollarına, halı sahalardan
kale fileleri de dahil olmak üzere birçok alanda
alışmalar yürütülüyor.
Sincan’da bulunan parklarda çocuk oyun
grupları ile kauçuk zeminlerin bakım ve onarım
çalışmaları yapılırken, parklar çocuklar için
hazırlanıyor.
Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler

MÜDÜRLERI ILE GÖRÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin
emniyet müdürleri ile videokonferans (VKS)
toplantısında bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin
emniyet müdürlerinin katılımıyla düzenlenen
videokonferans (VKS) toplantısına iştirak
etti. İç ve sınır güvenlikleriyle ilgili konuların

masaya yatırıldığı toplantıya, Bakan
Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı
ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı ve
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da
katıldı. Toplantıda ayrıca, genel müdür
yardımcıları ve emniyet daire başkanları da
yer aldı.

Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parklarda
sadece oyun alanlarını değil yürüyüş yolları ve
halı sahaları da yeniledi.
Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda
oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri
amacıyla çocuk oyun alanlarındaki kauçuk
zeminlerin bakımı yapılıyor. Sene başından bu
yana 52 adet çocuk oyun alanı kauçuk zeminle
kaplanırken, 13 adet yürüyüş yolunun sentetik
çim yürüyüş halısı yenilendi.
Halı sahalarda futbol oynayan çocuklar ve
gençleri için Sincan Belediyesi, 3 adet halı
sahanın çim halılarını, kale filelerini ve saha
tavan filesini de yenileyerek daha güvenli bir
hale getirdi.

22 EYLÜL 2022
PERŞEMBE
YIL: 1

Kuruluş:

SAYI: 262
22 KASIM 2021

İmtiyaz Sahibi
Zafer ÖZIŞIK

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tarık YILMAZ
Sayfa Sekreteri
Kadir GÖRGÜLÜ
Muhabirler
Murat KARATEKİN
İnternet Editörü
Eda DEMİREL
Çelebi YIKILMAZ
İdare Yeri
Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
İletişim: 0505 6105829
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com
BASKI:
Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mah. Sütçüimam Sok. No:
33 Pursaklar/ANKARA 0312 419 20 03

ÇAMLIK

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ

22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Barış Açıkgöz, Çamlık Ankara bürosunu ziyaret etti

GÜÇLÜ TÜRKiYE iÇiN

ÇALIŞAN BiR MÜSiAD VAR

Kısa bir süre önce
MÜSİAD Yozgat Şube
Başkanlığı görevine
atanan Barış Açıkgöz,
yoğun çalışma programı
ile dikkat çekiyor.
Ankara temasları
kapsamında Çamlık
Ankara bürosunu ziyaret
eden Açıkgöz, MÜSİAD
gibi güçlü Türkiye
için çalışan önemli bir
oluşumda yer almaktan
mutluluk duyduğunu
söyledi.
Ankara’da yeni bir
medya çalışması ile
Çamlık Ankara Gazetesi
ve Çamlık TV stüdyolarını

oluşturan Çamlık Medya,
önemli ziyaretçilere ev
sahipliği etmeye devam
ediyor.
Çamlık Medya Genel
Yayın Yönetmeni Tarık
Yılmaz, bu kez MÜSİAD
Yozgat Şube Başkanı
Barış Açıkgöz ile MÜSİAD
Genel Sekreteri Bayram
Millet’i konuk etti.
SAMİMİ ZİYARETTE
YOZGAT KONUŞULDU
Yozgat’ın sevilen ve
saygın diş tabiplerinden
olan ve kısa bir süre
önce MÜSİAD Yozgat
Şube Başkanlığı görevine
atanan Barış Açıkgöz,

Yozgat’ın başarılı yayın
organı Çamlık Medya’nın
Ankara’da da yapılanmış
olmasının önemini
vurguladı.
Açıkgöz, bir Yozgatlı
olarak Çamlık Ankara
Gazetesi ve Çamlık TV
stüdyolarının Başkent’te
faaliyette bulunmasından
duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, başarı
temennisinde bulundu.
GÜÇLÜ TÜRKİYE
İÇİN ÇALIŞAN BİR
MÜSİAD VAR
MÜSİAD Başkanı
Açıkgöz, güçlü Türkiye
için çalışan ve bu yolda
önemli işlere imza atan
MÜSİAD’ın üstlendiği
sorumluluğu Yozgat’ta
da layığı ile yerine
getirmenin gayreti ile
çalışacağını dile getirdi.
Ülkesinde ve
dünyada da etkili bir
teşkilat yapılanmasına
sahip MÜSİAD’ın
Yozgatlılar tarafından da
benimsendiğini, destek
bulduğunu dile getiren
Açıkgöz, Yozgat’ta
kurucu başkanlığını
yapan İş İnsanı Ferudun
Daştan ve önceki dönem

başkanı Emre Karataş’a
emeklerinden dolayı
teşekkür etti.
YILMAZ TEŞEKKÜR
ETTİ
Çamlık Medya Genel
Yayın Yönetmeni
Tarık Yılmaz da nazik
ziyaretlerinden dolayı
MÜSİAD Yozgat Şube
Başkanı Barış Açıkgöz
ile MÜSİAD Genel
Sekreteri Bayram Millet’e
teşekkür edere, bugüne
kadar olduğu gibi
bundan sonra da her
platformda MÜSİAD’ın
çalışmalarının yanında ve
destekçisi olmaya devam
edeceklerini söyledi.
Yılmaz, başarılı bir
ismin Yozgat MÜSİAD’ı
temsil ediyor olmasının
önemine de dikkat
çekerek, her zaman
Çamlık Medya kapılarının
açık olduğunu sözlerine
ekledi.
ANLAMLI HEDİYE
Ziyaret sonunda MÜSİAD
Yozgat Şube Başkanı
Barış Açıkgöz, günün
anısına Yılmaz’a Osmanlı
tuğrası armalı tablo
hediye etti.
Tarık YILMAZ
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YILDIZKAYA’DAN
PROMOSYON MÜJDESI
Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya, bütün
belediye personelinin aynı oranla
yararlanacağı maaş promosyon
ihalesinin 17 bin 100 liralık rekor
rakamla tamamlandığı müjdesini
verdi.
Polatlı Belediyesi personelinin
tümüne eşit şekilde destek olmak,
memur ve işçi maaşlarına aynı
oranda katkıda bulunmak amacıyla
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya’nın girişimleriyle
başlatılan maaş promosyon ihalesi,
17 bin 100 liralık rekor rakamla
tamamlandı.
Bankalarla yürütülen görüşmeleri
titizlikle ve yakından takip eden
Başkan Yıldızkaya; memur, işçi ve
sözleşmeli çalışanların tümünü dahil
eden yeni anlaşma çerçevesinde,
bütün personellerin maaş miktarları
fark etmeksizin aynı oranda
promosyon alacağının müjdesini
verdi. 2022-2025 yıllarını içeren
yeni anlaşmayla, Polatlı Belediyesi
tarihindeki rekor promosyon

miktarının personel hesaplarına tek
seferde yatırılacağı belirtildi.
Tüm Polatlı Belediyesi
çalışanlarına maaş miktarları
fark etmeksizin aynı miktarda
katkıda bulunmak amacıyla
süreci titizlikle planladıklarını
ve promosyon görüşmelerini
yürüttüklerini dile getiren Başkan
Yıldızkaya, “Belediyemizde aynı
mesaiyi paylaştığımız kıymetli
çalışanlarımıza ekonomik olarak
katkı ve destekte bulunmak amacıyla
banka promosyon görüşmelerimizi
bugün itibarıyla tamamladık.
Kurumumuz tarihindeki en
yüksek sözleşmeyi neticelendirerek,
17 bin 100 liralık promosyon tutarını,
maaş miktarları fark etmeksizin
tüm personellerimizin eşit şekilde
alabilmelerini sağlayan bir
anlaşmaya vardık.
Emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür ediyor,
personelimize hayırlı ve uğurlu
olmasını diliyorum” diye konuştu.
IHA

TRAKTÖRLE IŞÇI SERVISI

ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kuş
Cenneti yakınlarında traktör ile işçi
taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nallıhan'dan
Çayırhan Mahallesi'ne seyir halinde
ilerleyen Halis Mehmet Öztürk
yönetimindeki 06 BAC 269 plakalı
traktörle, henüz sürücüsünün kimliği
belirlenemeyen 06 BOP 990 plakalı
minibüs çarpıştı.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19

Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi No: 115/C Mamak/ANKARA

Kazada Hanife Üzüm, Gülay
Hepkaya, Hatice Baş, Hanife Mert,
Emine Can, Saffet Çakmak ve traktör
sürücüsü Halis Mehmet Öztürk
yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk
edilen sağlık ekiplerinin yaralılara
yaptıkları ilk müdahalenin ardından
Beypazarı Devlet Hastanesi ve Ankara
Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA
ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
22 EYLÜL 2022
PERŞEMBE

www.camlikankara.com

ANI ÖLÜMSÜZLEŞTIRMEK ISTEYEN

ÇEKIM PLATOSUNA KOŞUYOR IŞBIRLIĞINI
GELIŞTIRECEK IMZA

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki
Ovacık Mahallesi’nde 20 dönümlük alana
kurulan ücretsiz ‘Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim
Platosu’ çiftler ve ailelere anı ölümsüzleştirme
imkanı sağlıyor.
Fotoğraf ve video çekimi yapmak isteyenler
için birbirinden estetik dekorlarla süslenen
plato, renkli ışıklandırma sistemi sayesinde 7
gün 24 saat hizmet veriyor.
Fotoğraf tutkunlarına anı ölümsüzleştirme
fırsatı sunan tesis aynı zamanda lavanta, gül ve
kekik kokusuyla mis kokulu bir havayı teneffüs
etme fırsatı da sunuyor.
Ankaralıların ve Keçiörenlilerin fotoğraf
çektirmek için 9 farklı çekim platosuna sahip
olduğunu, Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim
Platosu’nu rahatlıkla kullanabildiklerini söyleyen
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,
“Genç çiftlerimiz fotoğraf çektirmek için uzak
noktalara gidiyordu, artık gitmelerine gerek
kalmadı. Rant değeri yüksek bir noktaya
bu tesisimizi yaparak ailelerimizin ve tüm
vatandaşlarımızın ücretsiz faydalandığı önemli
bir hizmeti şehrimize kazandırdık. Burayı daha
da büyüteceğiz. Önce 50 bin metrekareye
çıkaracağız. Sonra da 270 bin metrekarelik bir
alanı kaplayacak bir bahçe haline getireceğiz”
dedi.

YEMEKTE BULUŞTULAR
Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı
Serhat Oğuz, Gaziler Günü dolayısıyla şehit
aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği
verdi.
Terörle mücadele, iç güvenliğin
sağlanması ve 15 Temmuz hain darbe
girişimi sırasında şehit düşen kahramanların
aileleri ve gaziler düzenlenen yemekte bir
araya geldi.
Gaziler Günü nedeniyle Başkan Oğuz’un
ev sahipliği yaptığı yemeğe Kaymakam
Abdullah Selim Parlar, ilçe protokolü,
belediye meclis üyeleri ile şehit aileleri ve
gaziler katıldı.
Terörle mücadele, iç güvenliğin
sağlanması ve 15 Temmuz hain darbe
girişimi sırasında şehit düşen kahramanların
aileleri ve gaziler, onurlarına verilen
yemekte gaziler ve şehit aileleri sohbet etti.
"BIRLIKTE BÜYÜK BIR AILEYIZ"

Başkan Oğuz yemek öncesinde tüm
masaları tek tek gezerek, şehit aileleri ve
gazilerle yakından ilgilendi. Şehitler için
Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Başkan
Oğuz konuşmasına şehitlere rahmet ve
minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek
başladı.
Şehit ailelerinin ve gazilerin başlarının
tacı olduğunu ifade eden Oğuz, “Gazilik
nedir, Allah için şehadeti göze almaktır,
şehadet nedir, Allah yolunda canı Allah’a
kurban etmektir.
Gazilik ve şehitlik bizim için en
yüce makamlardır. Her şehit mezarında
dalgalanan bayrak, bizim bu topraklarda
ebediyen kalacağımızın birer nişanesidir ”
diye konuştu.
Düzenlenen yemeğin ardından tüm
gaziler ve şehit aileleri hep birlikte hatıra
fotoğrafı çektirdi.

EĞITIME DESTEK MERKEZLERI YENI DÖNEME HAZIR
Yenimahalle Belediyesi,
yeni eğitim ve öğretim yılı için
çalışmalara başladı. Ankara
Yenimahalle Belediyesi, 2017
yılından bu yana ilçede ikamet
eden ortaöğretim, lise ve mezun
öğrencilere kurslar açarak ücretsiz
eğitim veren, Yenimahalle Eğitime
Destek Projesi çerçevesinde etüt
eğitimi için başvuran öğrenci ve
velileri ile Nazım Hikmet Kongre
ve Sanat Merkezi’nde bir araya
geldi. Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, “Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün bizlere hedef
gösterdiği çağdaş medeniyetler
seviyesine ulaşmak istiyorsak
çocuklarımızın eğitimine önem
vermeliyiz” dedi.
Başkan Yaşar, kongre
merkezinde yaptığı konuşmada
geleceğin temellerini çocukların
oluşturacağını vurgulayarak,
“Çocuklarımız bu ülkenin
geleceği. Güzel yarınlar onlarla
mümkün. Hepimizin farklı
inançları, farklı siyasi görüşleri
olabilir. Ama Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği
çağdaş medeniyetler seviyesine
ulaşmak istiyorsak çocuklarımızın
eğitimine önem vermeliyiz.
Eğitime destek vermek; geleceğe,
barışa, sevgiye, üretime, adaletli
bir ülkenin yapılaşmasına destek

vermek demektir” dedi.
Göreve geldiği günden
beri Yenimahalle’deki eğitimin
kalitesini yükseltmek için
çalıştıklarının altını çizen Yaşar,
“Biz bu işe başlamaya karar
verdiğimizde dershaneler vardı.
Biz önce dershane açmak istedik
ama belediyelerin böyle bir
yetkisinin olmadığı söylendi.
Sonra dershaneler kapandı ve
belediyelere kurs açma yetkisi
verildi. Yetkinin ardından biz
de etüt merkezleri açmak için
çalışmalara başladık. Bugün 6
etüt merkezimiz var. 5 yıl boyunca
toplamda 2 bin 300 ortaokul
öğrencisine eğitim verdik,
bunlardan bin 380’ni başarılı

liselere yerleşti. Üniversiteye
hazırlık kurslarında ise bugüne
kadar bin 500 lise öğrencisinden
825’i önemli üniversitelere
yerleşti” diye konuştu.
Aynı zamanda 20 bin çocuğa
da tercih danışmanlığı hizmeti
verdiklerini vurgulayan Fethi
Yaşar, “Tercih danışmanlığı
hizmetiyle çocuklarımıza yol
gösterdik ve bu süreçte yanlarında
olduk. Çünkü yürekten inanıyorum
ki, sağlıklı bir toplum sağlıklı bir
eğitimle yaratılır. İlk geldiğimde
devlet okullarıyla özel okulların
arasında ciddi fiziki farklar vardı.
Buna da el attık ve bütçemizden
ciddi bir pay ayırarak fiziki
şartlarını düzelttik” dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile
İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI), Türkiye
ve İngiltere arasında standardizasyon
faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla
mutabakat zaptı imzaladı. Zaptı
değerlendiren TSE Başkanı Mahmut Sami
Şahin, “Enstitümüz, yurtdışında büyüyen
etki alanı, uluslararası akreditasyonu,
sahip olduğu tecrübe ve deneyim
ile kendi coğrafyasındaki ülkelere
ve diğer dünya ülkelerine öncülük
etmektedir. İmzaladığımız mutabakat
zaptı ile ülkemizin rekabet gücünü
artıracak, uluslararası düzeyde ticaretini
kolaylaştıracağız. Standardizasyon ve
uygunluk değerlendirme faaliyetlerimizi de
uluslararası alanda tercih edilen bir kuruluş
olarak devam ettireceğiz” dedi.
Türkiye’nin en büyük, dünyanın
sayılı uygunluk değerlendirme
kuruluşlarından olan TSE, farklı ülkelerdeki
iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.
TSE ve BSI arasında standardizasyon
alanında işbirliğinin geliştirilmesine
ilişkin Mutabakat Zaptı Uluslararası
Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Genel
Kurul Toplantısının yapıldığı Birleşik
Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentinde
imzalandı. Zapta imzaları Türk Standardları
Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ile
İngiliz Standartlar Enstitüsü Genel Müdürü
Scott Steedman attı.
Atılan imzalarla Türkiye ve
İngiltere’nin standardizasyon faaliyetleri
ve programlarına yönelik TSE ve BSI
arasında görüş alışverişi ile bilgi paylaşımı
teşvik edilecek. Her iki kurum standartları
geliştirmek ve teşvik etmek için birlikte
çalışacak.
Eğitimlerle teknik uzmanlarını
geliştirecek olan TSE ve BSI, ulusal
standardizasyon faaliyetleri ve programları
hakkında fikir alışverişi yapacak.
Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı
(ISO) ve Uluslararası Elektroteknik
Komisyonu (IEC) başta olmak üzere
uluslararası ve bölgesel standardizasyon
kuruluşlarının faaliyetleri, çalışmaları ve
programları hakkında görüş alışverişinde
bulunacak. Türkiye ve İngiltere uzmanları
arasında diyalogları kolaylaştıracak olan
TSE ve BSI, işbirliğini teşvik etmek için
karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak girişimler
de dahil olmak üzere ikili ilişkiler kuracak.

