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SEÇMENDEN SiYASiYE

MESAJ VAR!
Siyaset kazanı iyiden iyiye kaynamaya başladı. Hal böyle olunca siyasetin nabzının attığı Ankara'da da
vatandaşın bir numaralı gündemi de seçimler oldu. Çamlık TV de sahada vatandaşa seçimi sordu.

HUZUR VE GÜVEN
Ankaralılara, Seçimler yaklaşıyor siyasilere
buradan ne mesaj göndermek istersiniz diye
sorduk?
Başkentliler genel olarak yaklaşan
seçimlerin Türkiye adına en iyi şekilde
geçmesini temenni ederken bazı
vatandaşlarda seçimlerin huzur ve güven
ortamında geçmesi gerektiğini ifade ettiler.
Seçimler, en geç 18 Haziran 2023 veya
daha erken bir tarihte düzenlenecek. Bir
sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu
ile Türkiye genel seçimleri aynı gün yapılacak.
Çamlık Tv yaklaşan seçimleri Türkiye’nin
kalbinde vatandaşlar ile konuştu,tarihi seçime
aylar kala başkentliler siyasilere önemli
mesajlar verdi.

MAVİ
MİKROFON
BAŞKENT
DA
SOKAKLARIN

HABERİ İÇ SAYFADA

İMZALAR ATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP
Derneği ve INFINIA Mühendislik arasında
“AHBAP Bilim Sanat Kampüsü” için iş birliği
protokolü imzalandı.
23 Nisan 2023’te Cumhuriyetin 100.
yılında Kuzey Yıldızı Vadisi’nde hizmete
geçecek kampüste bilimin sanat ile
öğretilmesi amaçlanıyor. Protokol töreninde
konuşan Başkan Mansur Yavaş, “Ankara'da
eğitim gören bütün çocukların görerek, belki
dokunarak, deneyimleyerek yetişebilecekleri
bölümler olacak. Cumhuriyetimizin 100.
yılına güzel bir adımla başlamış olacağız
ve Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı
doğrultuda yetişecek çağdaş gençleri burada
yetiştireceğiz” dedi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

HABERİ DIŞ SAYFADA

Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını
hızla sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi,
AHBAP Derneği ve INFINIA Mühendislik
iş birliği ile “AHBAP Bilim Sanat Kampüsü”
adındaki çocuklara ve gençlere yönelik
yeni nesil eğitim metotlarının uygulanacağı
merkezi faaliyete geçirecek protokolü
imzaladı. Bilim ve sanat öğrenmek isteyen
çocuklara ve gençlere yönelik desteklerin
sağlanacağı kampüsün 23 Nisan 2023
tarihinde Kuzey Yıldızı Vadisi’nde hizmete
geçmesi hedefleniyor.

HENKEL 2022 iÇiN SATIŞ

HEDEFiNi YÜKSELTTi
Henkel ilk yarı yıl performansını
açıkladı. Henkel, satışlarını önemli
ölçüde artırdı ve 2022 için satış hedefini
yükseltti. Henkel, 2022'nin ilk yarısında
Grup düzeyinde satışlarını yaklaşık 10,9
milyar Euro'ya çıkardı. Bu, yüzde + 8,9'luk
kayda değer bir organik satış büyümesine
karşılık geliyor. Bu olumlu gelişme, tüm iş
birimleri ve bölgeler tarafından sağlandı.
Henkel, 2022 mali yılında organik satış
büyümesi hedefini de yüzde +4,5 ile +6,5
aralığına yükseltti (daha önceki öngörü:
yüzde +3,5 ile +5,5 arasında).

ÖĞRENCILERE DESTEK
Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu
günden bu yana 2,5 milyonu aşkın ihtiyaç
sahibi öğrenciye kıyafet ve kırtasiye
yardımı ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2022-2023
eğitim ve öğretim yılı ile birlikte ihtiyaç
sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarına
kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulundu.

DENİZ VE OKYANUSA

HEYECANLI BAKIŞ

CUMHURiYET'iN 100.

YILINDA AÇILACAK

HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ İÇ SAYFADA

Başkent'in
Habercisi

GÖREN KALPLER
DENIZLI’YI YENDI
Yenimahalle Belediyesi
Görme Engelliler Futbol
Takımı, rakibi Yukatel Denizli
Görme Engelliler Futbol
Takımı’nı Batıkent İnönü
Mahallesi Görme Engelliler
Spor Kulübü Sahası’nda 2-1
yenerek hanesine 3 puanı
yazdırdı.
Yenimahalle Belediyespor
Görme Engelliler Takımı,
B1 Deplasmanlı Süper Lig
9. hafta karşılaşmalarında
Yukatel Denizlispor'u kendi
evinde ağırladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok, özellikle hafta sonları binlerce
kişinin ücretsiz ziyaret ettiği Deniz
Dünyası’nda vatandaşlarla buluşarak
deniz ve okyanus canlılarını ilk defa gören
çocukların sevincine ortak oldu. Altınok,
heyecan dolu bakışlarla akvaryumları
gezen miniklerin ve ailelerin taleplerini de
dinleyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ DIŞ SAYFADA

EĞITIMLER

SÜRÜYOR

Mamak Belediyesi,
gerçekleştirdiği hizmet içi
eğitimlerle kurum personelinin
gelişimine katkıda bulunuyor.
Başkan Yardımcısı Abdurrahman
Keleş, binaların yıkılması
hakkında yönetmelik ve güncel
imar konuları ile ilgili belediye
personeline eğitim verdi.
HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ İÇ SAYFADA

PERSONELE EĞITIM
Yenimahalle Belediyesi, çalışanlarına
alanında uzman eğitmenlerle seminerler
vermeye devam ediyor. Her yıl personelin
kişisel gelişimi ve hizmet kalitesini
artırmak amacıyla onlarca eğitim semineri
düzenleyen Yenimahalle Belediyesi,
“Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminere
ev sahipliği yaptı.

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ
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SEÇMENDEN SiYASiYE

MESAJ VAR!
Ankaralılara, Seçimler yaklaşıyor siyasilere
buradan ne mesaj göndermek istersiniz diye
sorduk? Başkentliler genel olarak yaklaşan
seçimlerin Türkiye adına en iyi şekilde
geçmesini temenni ederken bazı vatandaşlarda
seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi
gerektiğini ifade ettiler.

Gökhan Çelik: Bütün
siyasilerin hayat
pahalılığını biran
önce düşürmeleri yani
bütün milletin istediği
bu yani ama 6’lı masa
gelmesin de kim gelirse
gelsin çünkü HDP ile
iş birliği yapıyorlar.
Bizim onlara verecek
oyumuz yok. Teröre oy
vermeyeceğiz.

Seçimler, en geç 18 Haziran 2023 veya daha
erken bir tarihte düzenlenecek. Bir sonraki
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile Türkiye
genel seçimleri aynı gün yapılacak. Çamlık
Tv yaklaşan seçimleri Türkiye’nin kalbinde
vatandaşlar ile konuştu,tarihi seçime aylar kala
başkentliler siyasilere önemli mesajlar verdi.

Tufan Bey: ''Hepsi
birleşsinler şunu
başımızdan bir
def etsinler hepsi
birleşsin HDP’si
de dahil şunu
başımızdan bir
göndersinler şu
memleket bir
kurtulsun yani.

İsmail Bıçak: ''Ne
söyleyelim Allah
yardımcımız olsun her
şey olsun Türkiye’de
tek Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
başımızda olsun yeter
inşallah Tayip kazanır.
Biz böyle düşünüyoruz.
onu destekliyoruz.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Ne söyleyeyim
söyleyecek bir şey kalmamış ki yapılacak hiçbir şey yok
yapılacak şey iktidarın değişmesi alım gücü sıfıra düşmüş
yapılacak başka bir şey kalmadı seçimde herkes kafasını
kullanıp ona göre hareket eder bu iktidar bilmiyorum ülkeyi
ne yaptı nereye götürdü nereye götürüyor buda bilinçsiz bir
şekilde devam ediyor nereye kadar gidecek bilemiyoruz
doğrumu bizim düşüncelerimiz bu bizim tek yapılacak iş
seçimde herklesin vicdanına göre hareket etmesi a partisi b
partisi her neyse ona göre oyunu kullansın vatandaş kafasını
kullansın geçim derdi nedir geçim nasıl oluyor ne şekilde
yapılıyor buna bakmalı yokluk ortada herkes vicdanını eline
koyarak oy kullanacak

İsmini vermek
istemeyen vatandaş:
'Huzur olsun yeter
memlekette vatandaş
başka bir şey istemiyor
huzur biz daha kötü
günler yaşadık şimdi
çok iyi biz memnunuz.
Allah devletimize
milletimize zeval
vermesin.
Seçimlerin de huzur
ortamında geçmesini
istiyoruz.

Halil Bey:
''Vallahi pahalılık var.
Her şey ateş pahası.
Biraz düşürmek
ve indirmek lazım
fiyatları fakirler
nasıl geçinecek onu
bilmiyoruz. Vatandaşın
alım gücünün
artırılmasını, fiyatların
düşürülmesini
istiyoruz. Seçimlerden
önce vatandaş geçimi
düşünüyor.

Zeynel Timur:
''Söylediğimiz şeyler
çok varda geçersiz
oluyor.
Söylediklerimiz
herkes bildiğini
okuyor hangisi gelirse
gelsin çünkü her
şey batağın içinde
enflasyonu ekonomisi
normal asgari ücrete
çalışanlar ve emekliler
hayırlısı Allah
sonumuzu hayır etsin.

Yahya Şahin: ‘’Siyasi
temsilciler elle tutulur
somut insanların tatmin
olacağı bir şeyler
söylemesini istiyorum.
Şu an baktığım
zaman 6lı masaya ve
diğerlerine ekonomiye
dair herhangi bir
şey yok daha iyi bir
gelecek bekliyoruz.
Ekonominin daha iyi
olmasını, fiyatların
düşmesini bekliyoruz.

İsmini vermek
istemeyen
vatandaş: Ben
Avrupa’da kalıyorum,
Almanya’dan
geliyorum Ankaralıyım
Almanya’da hayatın
garantili Türkiye’de
güzel ama orada
yaşam şartları daha iyi
her anlamda sanayi az
Türkiye’de 3 bin Euro
ile 5 bin TL arasında
çok fark.

Mehmet Akdeniz:
''Allah her şeyin
hayırlısını versin.
Türkiye’mize hayırlısı
olsun. hangisi
olursa olsun sağ sol
demeden en iyisi
iyi geçinmek Allah
cümlesine ağız tatlılığı
versin. Biz ülkemizde
de Ankara'da huzur
ve güven olmasını
istiyoruz. Seçimlerin
de böyle olması lazım.

Gül Akdeniz:
''Türkiye’mizi güzelce
yönetsinler dış
devletten daha iyi
olsun. Biz de rahat
ederiz inşallah
Cumhurbaşkanımız
gelir.
5-6 Sene biraz daha
rahat ederiz.Türkiye
Almanya’yı geçti
biliyorsunuz inşallah
devam eder isteğimiz
bu.

Fevzi Aydın: ‘’Bunları
içimizden çıkarsınlar.
Türkiye’den
beklentimiz bunlar
Cumhurbaşkanımızı
seviyoruz. Biz
ülkemizde daha güzel
günlerin olacağına
inanıyoruz. Ama
Suriyeliler ile ilgili
bir çözüm bulunması
gerekiyor.

Sebahattin Sabuncu:
''Emekliler dar
boğazda bunlara
yardımcı olmaları
lazım işsizliği
çözmeleri lazım şu
yolsuzluklara bir
dur demeleri lazım
bu şekilde olması
gerekiyor burası
Türkiye Cumhuriyeti
çok zor bir yola girdik
inşallah hayırlısı olur
bir şeyler düzelir
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HENKEL 2022 iÇiN SATIŞ

HEDEFiNi YÜKSELTTi

DENİZ VE OKYANUSA

HEYECANLI BAKIŞ
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, özellikle hafta
sonları binlerce kişinin ücretsiz
ziyaret ettiği Deniz Dünyası’nda
vatandaşlarla buluşarak deniz ve
okyanus canlılarını ilk defa gören
çocukların sevincine ortak oldu.
Altınok, heyecan dolu bakışlarla
akvaryumları gezen miniklerin ve
ailelerin taleplerini de dinleyerek
onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Deniz Dünyası’nda bulunan
devasa akvaryumların denizleri

ve okyanusları Keçiören’e
taşıdığını dile getiren Altınok,
“Okyanus ve deniz canlılarımıza
yeni yaşam alanları kazandırdık.
Ziyaretçilerimizin koi balıklarını
elleriyle besleyebilecekleri bir
de dokunma havuzumuz var.
Balık, timsah, su kaplumbağası,
yılan ve köpek balığı, vatoz gibi
binlerce çeşit canlıyı yakından
görme fırsatı bulan çocuklarımız
burada biberonla koi balıklarını
beslemenin keyfini çıkarıyorlar.

Deniz Dünyası çocuklarımıza
ve ailelerimize ücretsiz hizmet
veriyor.” dedi.
4 BİNDEN FAZLA DENİZ VE
SU CANLISI
Haftanın yedi günü açık olan
Deniz Dünyası, 09.00-20.00 saatleri
arası ücretsiz hizmet veriyor.
Burada 150 türde 4 binden fazla
deniz ve su canlısı bulunuyor. 3D
sinema salonu da bulunan tesiste
hem animasyon hem de eğitici
belgesel gösterimi yapılıyor. 

Henkel ilk yarı yıl performansını
açıkladı. Henkel, satışlarını önemli
ölçüde artırdı ve 2022 için satış
hedefini yükseltti. Henkel, 2022'nin ilk
yarısında Grup düzeyinde satışlarını
yaklaşık 10,9 milyar Euro'ya çıkardı.
Bu, yüzde + 8,9'luk kayda değer bir
organik satış büyümesine karşılık
geliyor. Bu olumlu gelişme, tüm
iş birimleri ve bölgeler tarafından
sağlandı. Henkel, 2022 mali yılında
organik satış büyümesi hedefini de
yüzde +4,5 ile +6,5 aralığına yükseltti
(daha önceki öngörü: yüzde +3,5 ile
+5,5 arasında).
Henkel CEO’su Carsten Knobel
düşüncelerini, “Çok zorlu bir ortamda,
ilk altı aydaki satış performansı tüm
yıl için önceki beklentileri aşarken,
kârımız 2022 mali yılı için Grup
hedefimize uygun olarak gelişti. Bu
gelişme ışığında, Grup düzeyinde
organik satış büyümesi için olan tüm
yıl hedefimizi yükselttik ve VFÖK marjı
ve imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık
konusundaki hedefimizi teyit ettik.”
şeklinde belirtti.
Knobel sözlerine, “Amaca Yönelik
Büyüme stratejimizi sürekli olarak
geliştiriyoruz. 2022'nin ilk yarısında
uygulamada iyi bir ilerleme kaydettik
ve bunu her şeyden önce dünya
çapındaki çalışanlarımızın güçlü
bağlılığı sayesinde gerçekleştirdik.
Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimimizle;
mobilite, bağlanabilirlik ve
sürdürülebilirlik gibi geleceğin
trendlerine odaklanarak yenilikçi
çözümler sunan global bir lideriz.
Çamaşır & Ev Bakım ve Beauty Care
tüketici iş birimlerini birleştirerek,
yaklaşık 10 milyar Euro değerinde
satışla çok kategorili tek bir platform
kuruyoruz. İyi bir yoldayız ve
gelecekteki Tüketici Markaları İş
Birimimizin en geç 2023'ün başında
kurulmasını hedefliyoruz. Birleşik iş
birimi, portföyümüzü daha güçlü bir
şekilde optimize etmek için daha geniş
bir temel sunacak, işimizi de daha
yüksek bir büyüme ve marj profiline
taşıyacak," diyerek devam etti.
HENKEL, UZUN VADELI
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK STRATEJISINI
GELIŞTIRDI
Sürdürülebilirlik, uzun zamandır
Henkel'in en güçlü yönlerinden biri
olmuştur. Henkel, sürdürülebilir
yönetimin artan önemini, müşterilerin
ve toplumun artan beklentilerini
yansıtmak için, bu yılın başında
uygulamaya koyduğu yeni "2030+
Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi" ile
uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisini
geliştirdi. Mevcut hedeflere ek olarak,
ilerlemeyi daha yukarı taşımak için, üç
farklı odakta uzun vadeli yeni hedefler

belirlendi: ‘Yenileyici Gezegen’,
‘Gelişen Topluluklar’ ve ‘Güvenilir
Ortak’.
Henkel, 2022'nin ilk yarısında
sürdürülebilirlik konusunda daha
güçlü bir ilerleme kaydetti. Örneğin,
2030 yılına kadar üretim tesisleri için
iklim pozitif karbondioksit dengesi
hedefine ulaşma yolunda, Avrupa'daki
üç tesisini daha yüzde yüz karbon-nötr
enerjiyle çalışacak şekilde dönüştürdü.
Buna ek olarak, Henkel sürekli olarak
yenilenebilir ham maddelerden
faydalanmaya devam ediyor. BASF ile
yapılan ortaklık sayesinde, yaklaşık
110.000 ton fosil bazlı malzemenin
yerini, yenilenebilir karbon kaynakları
aldı.
HENKEL HAKKINDA
Henkel, global olarak dengeli ve
çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet
göstermektedir. Güçlü markalar,
inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde
şirket; üç iş birimiyle hem endüstriyel
hem de tüketici iş birimlerinde lider
konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı
Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında
global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır
& Ev Bakım ile Beauty Care İş
Birimlerinde, dünya genelinde pek
çok piyasa ve kategoride liderliği
bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan
Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını
sürdürmektedir. 2021 mali yılında
Henkel, 20 milyar Euro’nun üzerinde
satış ve yaklaşık 2,7 milyar Euro
düzeltilmiş faaliyet kârı bildirmiştir.
Henkel dünya çapında, güçlü bir şirket
kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu
ve çeşitliliği kapsayan, sürdürülebilir
değer yaratmak için çalışan ve ortak
değerlerde birleşen 52.000’den
fazla kişiyi istihdam etmektedir.
Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış
bir lider olarak Henkel, birçok
uluslararası endeks ve sıralamada en
üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in
imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX
borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla
bilgi için lütfen www.henkel.com'u
ziyaret ediniz.

PERSONELE EĞITIM

ÖĞRENCILERE DESTEK
Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden bu
yana 2,5 milyonu aşkın ihtiyaç sahibi öğrenciye
kıyafet ve kırtasiye yardımı ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2022-2023 eğitim
ve öğretim yılı ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin
öğrenim gören çocuklarına kıyafet ve kırtasiye
desteğinde bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan,
yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere
başarılar dileyerek, Vakfın kıyafet ve kırtasiye
kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.
39 ilde 10 bini aşkın öğrenciye kıyafet ve
kırtasiye yardımında bulunduklarının bilgisini veren
Turan, “Eğitime ve gençlerimize yapılan yatırımın
geleceğe yatırım olduğunun bilinciyle eğitim
alanındaki çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Bu
doğrultuda yeni eğitim ve öğretim yılının başından
bu yana 39 ildeki maddi imkanı kısıtlı 10 bin 48
öğrencimize hayırseverlerimizin destekleriyle
kıyafet ve kırtasiye desteği verdik, vermeye de
devam ediyoruz. Destek alan öğrenci sayısı her
geçen gün artıyor” dedi.

Turan, “Şubelerimizin görevli ve gönüllülerince
tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimizin
okul üniformaları birlikte seçilerek alınıyor ve daha
sonra içerisinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı
okul çantaları öğrencilere ulaştırılıyor” ifadelerini
kullandı.
Eğitim ve öğretim yılı boyunca ihtiyaç
duyacakları malzemelerine kavuşan öğrencilerin
mutluluklarına ortak olmaktan gurur duyduklarını
kaydeden Turan, şöyle devam etti: “Vakıf
olarak imkanlarımızı seferber etmeye, öğrenci
kardeşlerimize her türlü desteği vermeye gayret
gösteriyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki mutluluk,
dilinden çıkan dua bizim bütün yorgunluğumuzu
alıyor.”
Turan, Vakfın kurulduğu günden bu yana
toplamda 2 milyon 587 bin 753 ihtiyaç sahibi
öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği verdiklerini
açıklayarak, eğitime ve imkanı kısıtlı olan
öğrencilere desteklerinin artarak süreceğini
söyledi.
HABER MERKEZİ

Yenimahalle Belediyesi, çalışanlarına
alanında uzman eğitmenlerle seminerler
vermeye devam ediyor. Her yıl
personelin kişisel gelişimi ve hizmet
kalitesini artırmak amacıyla onlarca
eğitim semineri düzenleyen Yenimahalle
Belediyesi, “Bağımlılıkla Mücadele”
konulu seminere ev sahipliği yaptı.
Mahalli Eğitim Akademisi ve
Madalyon Kurumsal Eğitim Merkezi iş
birliğinde gerçekleştirilen “Bağımlılıkla
Mücadele” semineri, Dört Mevsim
Tiyatro Salonu’nda personelin geniş
katılımı eşliğinde gerçekleştirildi.
5 gün boyunca süren bağımlıkla
mücadele seminerinde Klinik Psikolog
Elif Fidan, tütün, alkol, madde ve
teknoloji gibi birçok bağımlılık çeşidinin
olumsuzluklarına iş yaşamından
örnekler vererek detaylı bir şekilde
katılımcılara anlattı.

Katılımcıların soru ve cevap şeklinde
eğitime dahil edildiği seminerde Klinik
Psikolog Elif Fidan, “Bağımlılık tüm
toplumları etkileyen bir süreç olup, bu
konuda insanların bilinçlendirilmesi
büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda
toplumun madde bağımlılığının yanı
sıra internet, akıllı telefon, sosyal
medya, oyun, kumar gibi davranışsal
açıdan oluşan bağımlılıklar hakkında
bilgi sahibi olması oldukça önemlidir.
Bu durumları oluşturan etkenler ve
baş etme stratejilerini bilmek toplum
farkındalığını artıracak unsurlardır.
Düzenlemiş olduğumuz seminerler
toplumda bu bilincin oluşması için
büyük katkı sunacaktır. Yenimahalle
Belediyesi’ne vermiş olduğu katkıdan
ve eğitimlerin yapılmasına olanak
sağladığından dolayı teşekkür ediyoruz”
dedi.
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CUMHURiYET'iN 100.

YILINDA AÇILACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP
Derneği ve INFINIA Mühendislik arasında
“AHBAP Bilim Sanat Kampüsü” için iş birliği
protokolü imzalandı.
23 Nisan 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında
Kuzey Yıldızı Vadisi’nde hizmete geçecek
kampüste bilimin sanat ile öğretilmesi
amaçlanıyor.
Protokol töreninde konuşan Başkan
Mansur Yavaş, “Ankara'da eğitim gören
bütün çocukların görerek, belki dokunarak,
deneyimleyerek yetişebilecekleri bölümler
olacak.
Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla
başlamış olacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün
amaçladığı doğrultuda yetişecek çağdaş
gençleri burada yetiştireceğiz” dedi.
Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını hızla
sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP
Derneği ve INFINIA Mühendislik iş birliği
ile “AHBAP Bilim Sanat Kampüsü” adındaki
çocuklara ve gençlere yönelik yeni nesil eğitim
metotlarının uygulanacağı merkezi faaliyete
geçirecek protokolü imzaladı.
Bilim ve sanat öğrenmek isteyen çocuklara
ve gençlere yönelik desteklerin sağlanacağı
kampüsün 23 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Yıldızı
Vadisi’nde hizmete geçmesi hedefleniyor.
YAVAŞ: “CUMHURİYETİMİZİN 100.
YILINA GÜZEL BİR ADIMLA BAŞLAMIŞ
OLACAĞIZ”
Başkanlık Makamında gerçekleşen protokol
imza töreninde bildirgeyi ABB Başkanı Mansur

Yavaş, AHBAP Derneği Kurucusu ve Başkanı
Haluk Levent ile INFINIA Mühendislik Kurucu
CEO Tugay Güzel imzaladı.
İmza töreninde yaptığı açıklamada, iş birliği
protokolü ile bilim ve sanat öğrenmek isteyen
özellikle dezavantajlı grupların yararına olacak
şekilde çalışmalar yapılacağına dikkat çeken
ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:
“Bizim çok sayıda yapılmış olan ama ne
işe yaradığı bilinmeyen atıl ve boş binalarımız
vardı. Onların tahsisi suretiyle güzel bir iş
birliğine imza attık.
Burada bilim ve sanat öğrenmek isteyen
özellikle dezavantajlı grupların da yararına
olacak şekilde çalışmalar yapacağız.
Sadece dezavantajlı gruplar değil aynı
zamanda Ankara'da eğitim gören bütün
çocukların görerek, belki dokunarak,
deneyimleyerek yetişebilecekleri bölümler
olacak.
Dolayısıyla bütün dünyayla yarışacağız.
Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla
başlamış olacağız ve inşallah Mustafa Kemal
Atatürk'ün amaçladığı doğrultuda yetişecek
çağdaş gençleri burada yetiştireceğiz.”
LEVENT: “BİLİM VE SANAT KAMPÜSÜ 23
NİSAN 2023’TE HİZMETE GEÇECEK”
AHBAP Derneği Başkanı Sanatçı Haluk
Levent ise tarihi bir duruma imza attıklarını
vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Genç arkadaşlarımız için bizler tarihi bir
duruma imza attık.
Projelerimizden en büyüğünü de burada

kamuoyuna açıklıyoruz. Biz bir Bilim ve Sanat
Kampüsü kurmak istiyoruz.
Çocuklarımızın bilim ve sanatla çok
daha fazla yoğurulmasını olmasını istiyoruz.
Türkiye'den dünyayı yönetecek bilim
insanlarının çıkacağına da hiçbir şüphemiz yok.
Bunun için çocuklarımıza birazcık daha
destek vermeliyiz.
Onun için Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanımız sevgili Mansur Yavaş ile
görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve bir yer
tahsisinde bulundu.
Kendileri sağ olsun gençler için çocuklar
için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi.
AHBAP ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş
birliğiyle Bilim ve Sanat Kampüsü yakında
23 Nisan 2023’te Cumhuriyet’in 100. yılına
yakışacak şekilde Ankara halkına, Türkiye
halkına ve AHBAP’ın ilkelerine yakışacak
şekilde hizmete geçecek.”
INFINIA Mühendislik Kurucu CEO Tugay
Güzel de kampüs ile ilgili, “Müzelerden veya
merkezlerden farklı olarak çoğunlukla çocuğa
eğitimi veren ama eğitimi amaçlamayan bir yer
yapmayı planlıyoruz.
Deneyimleyecekler, heyecanlanacaklar,
ilham alacaklar.
Burası bütün çocuklara fırsat eşitliği
sağlayabileceğimiz bir yer alanı olacak. Sanat
ile teknolojiyi birleştirmek amacımız. Bilimi
sanat ile öğretmek amacımız. Yeni nesil eğitim
metotları ile çocukların ufkunu genişletmeyi
aslında hedefliyoruz” dedi.

HIZMET İÇI EĞITIMLER SÜRÜYOR
Mamak Belediyesi,
gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimlerle
kurum personelinin gelişimine katkıda
bulunuyor.
Hizmet içi eğitim kapsamında İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü’nden sorumlu
Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı
Abdurrahman Keleş, binaların
yıkılması hakkında yönetmelik ve
güncel imar konuları ile ilgili belediye
personeline eğitim verdi.
Eğitime Mamak Belediyesi
personelinin yanı sıra, çevre
belediyelerden de katılım oldu.
Etimesgut, Sincan, Kahramankazan,
Kızılcahamam, Çubuk, Çankaya,
Keçiören ve Altındağ Belediyelerinin
personelleri bu eğitime katılarak
binaların yıkılmasına dair güncellenen
yönetmelik ve güncel imar konuları
hakkında bilgi aldı.
Belediyecilikte hızlı ve etkin
olmanın önemine dikkat çeken
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı
Abdurrahman Keleş, bu eğitimin
vatandaşlara doğru bir şekilde hizmet
edebilmek için verildiğini vurguladı.
Başkan Yardımcısı Abdurrahman
Keleş “Hizmet içi eğitimimizle
amacımız, imar müdürlüğündeki iş
ve işlemlerde hizmet standardını
artırmak, personelimizin mevzuata
hakim olması, işlerini bilerek yapması
ve vatandaşımıza doğru bilgiyi
aktarmasıdır. Bu tür hizmet içi
eğitimlere periyodik olarak devam

edeceğiz. Güncellenen mevzuatların
takip edilmesi uygulama bütünlüğü
açısından önemli” dedi.
Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, “Belediyemizde personellerin,
çalışma arkadaşlarımızın hizmet
içi eğitim almalarını önemsiyoruz.
Yönetmeliklerin mevzuatların
yakından takip edilmesi, bilgilerin
güncellenmesi yapacağımız işlerin
hızlı ve doğru olması için önemli.
Ben bu eğitimi gerçekleştiren Başkan
Yardımcımız Abdurrahman Keleş’e
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

GÖREN KALPLER
DENIZLI’YI YENDI

Yenimahalle Belediyesi Görme
Engelliler Futbol Takımı, rakibi Yukatel
Denizli Görme Engelliler Futbol
Takımı’nı Batıkent İnönü Mahallesi
Görme Engelliler Spor Kulübü
Sahası’nda 2-1 yenerek hanesine 3
puanı yazdırdı.
Yenimahalle Belediyespor Görme
Engelliler Takımı, B1 Deplasmanlı
Süper Lig 9. hafta karşılaşmalarında
Yukatel Denizlispor'u kendi evinde
ağırladı.
İlk düdükten son düdüğe kadar
tansiyonun hiç düşmediği karşılaşmanın
ilk yarısı Yenimahalle Belediyesi’nin
baskılı oyunu ve Said Gökhan Yüce’nin
muhteşem golüyle 1-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına daha
hırslı başlayan Başkent temsilcisi çok
geçmeden ikinci golü buldu.
Yine Gökhan Yüce attığı golle
Yenimahalle Belediyespor 2-0 öne
geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında
rakip takımdan Recep Aydeniz’in attığı
gol sonucunda maç 2-1 Yenimahalle’nin
üstünlüğüyle tamamlandı.
Yenimahalle Belediyesi, 1 Ekim
Cumartesi günü deplasmanda Bursa
Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü
ile karşı karşıya gelecek.

