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ÜRETECEĞİZ

KAZANACAĞIZ
KON TV Ankara Muhabiri Hemşehrimiz Çetin Altan’ın sunduğu Ankara Konuşuyor
programının konuğu Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay oldu.

GÜNDEME DAİR AÇIKLAMA YAPTI
Gündeme dair konuları
değerlendiren Büyük Birlik Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Mahir
Alay, geçen hafta Ankara’nın
değişik bölgelerinde Cem
evlerine yapılan saldırıları
şiddetle kınadıklarını belirterek,
“Birlik ve beraberlik mesajlarımızı
iletirken ihanet çetelerini de
tenzih ediyoruz.
Onlar her fırsatta bizim
birliğimizi, beraberliğimizi

HABERİ DIŞ SAYFADA

bozmak için mücadele edecekler.
Buna da her zaman
hazırlıklıyız. Ayrıca Fırat kalkanı
harekatında şehit düşen 2 tane
askerimiz var. Allah’tan rahmet
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Şehit olan tüm kardeşlerimizi
rahmet ve şükranla anıyoruz.
Bedirhan bebek ve annesini şehit
edenleri unutmayacağız. Onlara
destek verenleri unutmayacağız"
şeklinde konuştu.

ASKİ'den üç ilçeye uyarı!
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada,
Etimesgut İstasyon Caddesi'nde devam eden
içme suyu şebeke hattı tamir, değişim ve
montaj çalışmalarının bu gece tamamlanması
ve bölgeye su verilmesinin planlandığı
belirtildi. HABERİ DIŞ SAYFADA

İSTASYON CADDESİ’NDE

ALTYAPIYA NEŞTER
ASKİ Genel Müdürlüğü sağanak
yağışın zaman zaman hayatı felç
ettiği Etimesgut İstasyon Caddesi’ne
müdahaleye hazırlanıyor. Yeni bulvar
da yapılan bölgede kalıcı çözüm için
29 Haziran 2022 tarihinde ihaleye
çıkılırken, bölgede incelemelerde
bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, 3 ayrı noktada büyük deşarj
yağmur suyu hattı oluşturularak sel
baskınlarının önleneceğini açıkladı.
Öztürk, çalışma kapsamında yaklaşık
6 kilometre atık su ve 4 kilometre de
yağmur suyu hattı yapılacağını söyledi.

GÜMÜŞDERE

TEMİZLENDİ

HABERİ İÇ SAYFADA

Keçiören Belediyesi, ilçe
içinden geçen Gümüşdere’de
yürüttüğü temizlik çalışmasıyla
dere tabanında yer alan kum
birikintileri, cam, plastik ve metal
atıkları iş makinalarıyla temizledi.
Daha sonra da bu atıklar
temizlik personellerinin hummalı
uğraşlarıyla atık bertaraf
merkezine götürüldü.

HÜNERLERINI
KEŞFEDIYORLAR

ÜCRETSiZ HiZMET

DEVAM EDiYOR

HABERİ DIŞ SAYFADA

A
HABERİ İÇ SAYFAD

Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Başkentte
vatandaşların hayatlarını
kolaylaştırmak, konforlu bir
ulaşım sağlamak, araç arızası
ya da kazalar sebebiyle
yaşanan trafik sıkışıklığını
önlemek amacıyla 2 yılı aşkın
süre önce başlattığı ücretsiz
araç çekici hizmetine devam
ediyor.
Belediye, Başkent 153’ü
arayarak ücretsiz araç çekici
hizmetinden yararlanmak
İÇ SAYFADA
isteyen tüm HABERİ
vatandaşlara
hafta içi 07.00-09.30 saatleri
arasında çekici hizmeti
sunuyor.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

MÜZEYİ GEZDİLER
Müzelerin erişebilir olması için
'Erişebilir Müze, Erişilebilir Müzik'
konseptinin ilk etkinliği gerçekleştirdi.
Proje kapsamında Anadolu Medeniyetleri
Müzesi'nde görme engelli çocuklar için
eğitim ve deneyim alanı oluşturuldu.
İki bölümden oluşan programda,
15 görme engelli çocuğun Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'ndeki eserlere
dokunarak drama etkinliği içerisinde
keşfetmesi sağlanırken, seçilen eserler
hikaye kapsamında klasik müzikle
birleştirildi.

BAKANLIKTAN

AKKUYU AÇIKLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan
'Akkuyu' açıklaması yapıldı
A
HABERİ İÇ SAYFAD

4 bin yıllık eski bir el sanatı olan
ahşap yakma sanatı pirogravür,
Abidinpaşa Aile Merkezi yaz
kursunda hanımların hünerli elleri ile
hayat buluyor.
Abidinpaşa Aile Merkezi yaz
kursunda pirogravür eğitimi alan
hanımlar, ahşaplara özenle çizdikleri
görselleri yakarak birer sanat eseri
ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan tablolar
görülmeye değer…
Mamak Belediye Başkanı
Yardımcısı Mehmet Düğmeci
de Abidinpaşa Aile Merkezi’nde
pirogravür eğitimi alan hanımları
ziyaret etti.
A
HABERİ İÇ SAYFAD
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KADINLAR YAZ KURSLARINDA
HÜNERLERINI KEŞFEDIYORLAR
4 bin yıllık eski bir el sanatı olan ahşap yakma sanatı
pirogravür, Abidinpaşa Aile Merkezi yaz kursunda
hanımların hünerli elleri ile hayat buluyor.
Abidinpaşa Aile Merkezi yaz kursunda pirogravür
eğitimi alan hanımlar, ahşaplara özenle çizdikleri görselleri
yakarak birer sanat eseri ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan
tablolar görülmeye değer…
Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet
Düğmeci de Abidinpaşa Aile Merkezi’nde pirogravür
eğitimi alan hanımları ziyaret etti. El sanatına dair bilgi
alan Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet
Düğmeci, “Hanımlarımızın kişisel gelişimlerine katkı
sağlamak, onlara yeni iş kolları kazandırmak Mamak

Belediyesi’nin en önemli hedeflerinden biri… Bu anlayışla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurslarımızın kapılarını yaz
kış hep açık tutuyoruz. Yaz kurslarımızla da her zaman
vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.
Mamak Belediyesi 19 aile merkezinde 60 farklı branşta
düzenlediği yaz kurslarıyla kültürel belediyecilik anlayışını
yaşatmaya devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, “Yaz kurslarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.
Bizler, sadece şehri imar etmiyoruz, insanlarımızın
kişisel gelişimlerini önemsiyor, onları destekliyoruz.
Kültür sosyal faaliyetlerimizle, aile merkezlerimizle,
kurslarımızla Mamak Belediyesi olarak hemşehrilerimizin
hizmetindeyiz” dedi.

BAKANLIKTAN

AKKUYU AÇIKLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Akkuyu
Nükleer Güç Santralinin (NGS) ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş
konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna
yansıdığı belirtilerek, "Bu süreçte Bakanlığımız tarafların
arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde
bulunmuştur" açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Akkuyu Nükleer
Güç Santralinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar
tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olduğu, her biri
1200 megavat kapasiteli 4 reaktörün tam kapasite devreye
girmesiyle Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık
yüzde 10’unu tek başına karşılayacağı bildirildi. 21 Temmuz
2022'de 4'üncü ve son reaktörünün temeli atılan Akkuyu
Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün, Cumhuriyetin
100'üncü yılında devreye gireceğine işaret edilerek şöyle
denildi:
"Türkiye’nin en büyük projesinin hedeflere uygun bir
şekilde ilerlemesi için sahada binlerce çalışan büyük
bir emek sarf etmektedir. Temel amacımız, uluslararası
standartları referans alarak, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun
denetim ve onaylarıyla ilk reaktörü projenin takvimine uygun
bir şekilde, 2023’te devreye almaktır. Akkuyu Nükleer Güç
Santrali “yap-işlet” modeliyle inşa edilmektedir. En yüksek
güvenlik standartlarıyla hayata geçirilen Akkuyu, ülkemize
nükleer teknoloji transferi sağlarken, aynı zamanda yerli
ve milli nükleer enerji endüstrisi oluşması için de önemli
bir birikim sağlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’nin
gelecekteki nükleer santrallerini kuracak ve işletecek
bilgi ve tecrübeye sahip mühendislerimizin yetiştirilmesi
için bugüne kadar 317 öğrencimiz nükleer enerji eğitimi

için Rusya’ya gönderildi. 263 mühendisimiz eğitimlerini
tamamlayarak, Akkuyu’da işbaşı yaptı. Halen 54 öğrencimiz
Rusya’da eğitimlerine devam etmektedir. Akkuyu Nükleer
Güç Santrali’nin inşası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan
malzemelerin, ekipmanların ve hizmetlerin yerli tedariki
yaklaşık 6 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturmaktır. Bu
durum nükleer enerji ve beraberinde onu destekleyen
alt sektörlerin de yerli teknoloji ve üretim kapasitelerinin
gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır."
Öte yandan, Akkuyu NGS ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş
konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna
yansıdığına dikkat çekilerek, "Bu süreçte Bakanlığımız
tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde
bulunmuştur. Önceliğimiz, projenin başından bu yana inşaat
sahasında hizmet veren bütün yüklenicilerin ve çalışanların
aleyhine bir mağduriyet oluşmaması ve projenin zamanında
devreye alınmasıdır. Daha önce olduğu gibi, yine bu
çerçevede girişimlerimiz sorunların çözümü için devam
etmektedir. Taraflara da böyle bir projede daha sağduyulu
ve yapıcı bir görev düştüğünü bir kez daha hatırlatmak
isteriz" ifadeleri kullanıldı.

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

MÜZEYİ GEZDİLER
Ankara'da, sosyal
sorumluluk projesi
'Erişebilir Müze, Erişilebilir
Müzik' kapsamında görme
engelli çocuklar, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'ni
gezdi.
Müzelerin erişebilir
olması için 'Erişebilir Müze,
Erişilebilir Müzik' konseptinin
ilk etkinliği gerçekleştirdi.
Proje kapsamında Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nde
görme engelli çocuklar için
eğitim ve deneyim alanı
oluşturuldu.
İki bölümden oluşan
programda, 15 görme
engelli çocuğun Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'ndeki
eserlere dokunarak drama
etkinliği içerisinde keşfetmesi
sağlanırken, seçilen eserler
hikaye kapsamında klasik
müzikle birleştirildi.
'UYGULAMANIN
YAYGINLAŞMASINI
İSTİYORUZ'
Ankara İl Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Ayvazoğlu,
müzeye gelen dezavantajlı
çocukların müzedeki objeleri
tanıyabilmelerini sağlayacak
bir planlama yapıldığını
belirterek, şunları söyledi:
"Yaklaşık 20'ye yakın obje
bu gruplar için organize
edildi, dokunarak objeleri
tanıyabilecekleri altyapı
oluşturuldu.
Amaç şu; hayatın her
alanında özellikle dezavantajlı
çocuklara her noktayı
ulaşılabilir kılmak. Gelen
tüm çocuklarımızı, bu müze
alanı eğitimi içerisinde
objelerle hem tanıştırıyoruz
hem müzemizi anlatma
fırsatı buluyoruz hem de
çocuklarımızın müzelerdeki
var olan objeleri yanından
geçtikleri, göremedikleri,

duyamadıkları veya
dokunamadıkları o objelere
dokunmalarını sağlıyoruz.
Öte yandan yine dezavantajlı
çocuklarımızın müzik
aletlerini tanıma ve bunlardan
yola çıkarak, müzik sesinin
hangi aletten çıktığını
kendilerine anlatma için bir
etkinlik planladık. Konseri
de müze deneyim alanıyla
birleştirerek kendilerini
ağırlamak istedik. Bunun gibi
çalışmaların ve uygulamaların
ülkemizin her tarafında
yaygınlaşmasını istiyoruz."
'MÜZELERİ FARKLI
FORMATLARDA
DENEYİMLEME BİÇİMLERİ
YARATIYORUZ'
Proje kurucusu Çiğdem
Aslantaş, "Bugün bu alandaki
etkinliğimiz 'Erişebilir
Müze, Erişilebilir Müzik'
kapsamındaki ilk etkinliğimiz.
Burada 22 eseri
çocuklarımız öncelikli
olarak deneyimleyecekler.
Aralarından seçtiğimiz 5 tane
eserle, ilk defa Türkiye'de
görme engelli bireylere özgü
betimlemeleri olan bale
ve klasik müzik konseri ile
devam edeceğiz. Müzeleri
farklı formatlarda, farklı
yöntemlerle deneyimleme
biçimleri yaratıyoruz" diye
konuştu.
Projenin kurucu ortağı
Burçin Erdem ise "Projemizin
başından beri tüm çocuklara
bunu yaygınlaştırmak,
özel gereksinimleri olan
çocuklara bunu sunabilmek
için hayalimiz vardı. Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nde
ilk defa görme engelli
çocuklarımıza bu projeyi
başlattığımız için çok
mutluyuz. Farklı illerde farklı
müzelerde bu projeyi devam
ettirmek istiyoruz" dedi.
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GÜMÜŞDERE
TEMİZLENDİ
İSTASYON CADDESİ’NDE

ALTYAPIYA NEŞTER
ASKİ Genel Müdürlüğü sağanak
yağışın zaman zaman hayatı felç
ettiği Etimesgut İstasyon Caddesi’ne
müdahaleye hazırlanıyor. Yeni bulvar
da yapılan bölgede kalıcı çözüm için
29 Haziran 2022 tarihinde ihaleye
çıkılırken, bölgede incelemelerde
bulunan ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, 3 ayrı noktada
büyük deşarj yağmur suyu hattı
oluşturularak sel baskınlarının
önleneceğini açıkladı. Öztürk,
çalışma kapsamında yaklaşık 6
kilometre atık su ve 4 kilometre
de yağmur suyu hattı yapılacağını
söyledi. Çalışmalar 162 milyon 994
bin 922 TL maliyetle tamamlanacak.
ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent
Ankara’da yıllarca ihmal edilen
altyapı yatırımları nedeniyle yaşanan
olumsuzlukları gidermek için
harekete geçti.
Yaşanan şiddetli yağış sonrası
biriken yağmur sularının rögarların
taşmasına neden olduğu Etimesgut
İstasyon Caddesi’nde kalıcı
çözüm amacıyla 29 Haziran 2022
tarihinde ihaleye çıkan ASKİ Genel
Müdürlüğü, 3 ayrı noktada büyük
deşarj yağmur suyu hattı imalatı
gerçekleştirecek.
CADDEDE YAŞANAN SEL
MANZARALARINA SON VERİLECEK
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk ile Ankara 2. Bölge Su ve
Kanal İşletme Dairesi Başkanı
İlteriş Erdaş, Etimesgut İstasyon
Caddesi’nde incelemelerde
bulunarak, çalışmaların başlatılacağı
noktalarda teknik ekiplerden bilgi
aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2022 verilerine göre nüfusu
600 bini geçen Etimesgut’un yollarını
adeta göle döndüren sel baskınlarını

önlemek için altyapı çalışması
başlattıklarını açıklayan ASKİ Genel
Müdürü Erdoğan Öztürk, şöyle
konuştu:
“İstasyon Caddesi’nin de
bulunduğu Piyade Mahallesi ve
Ahi Mesud Bulvarı selden en çok
etkilenen yerler arasında. İstasyon
Caddemizde yukarıdaki Bağlıca
ve Yapracık yerleşim yerlerinin
tüm yağmur sularını da taşıyan bir
yağmur suyu hattımız bulunuyor.
Bu hat önceleri 2’ye 2’lik bir menfez
olarak düşünülmüş sonra 800’lük
2 hatta dönüştürülmüş ancak yeni
yerleşimler nedeniyle sistem şu
an kendini taşıyamaz durumda.
Dolayısıyla sırf bu noktada değil
zaman zaman yağışlar sonucunda
İstasyon Caddesi’nde Demir Yolları
da sular altında kalıyor. Şimdi bu
yoğun yağışların önüne geçmek
adına 3 ayrı noktada büyük deşarj
yağmur suyu hattı oluşturuyoruz.”
ÖZTÜRK: “ÇALIŞMAYI EN
KISA SÜREDE TAMAMLAMAYI
DÜŞÜNÜYORUZ”
“Ankara İli Etimesgut İlçesi
İstasyon Caddesi Atık Su ve
Yağmur Suyu Kolektör ve Şebeke
Hatları Yapım İşi” ihalesinde 5
firmanın teklif verdiğini söyleyen
Öztürk, “İhalesini gerçekleştirdik
ve çalışmayı kısa bir süre içinde
tamamlamayı düşünüyoruz.
Gerek İstasyon Caddesi’ne gelen
kısımda gerekse daha sonraki 2
lokasyonda yapacağımız 3 ayrı yeni
hatla bölgenin tüm yağmur suyu
problemini çözmüş olacağız. Çalışma
kapsamında bölgeye toplam 5 bin 900
metre (yaklaşık 6 kilometre) atık su ve
3 bin 700 metre (yaklaşık 4 kilometre)
yağmur suyu hattı yapacağız” dedi.
Çalışmalar yaklaşık 163 milyon TL
maliyetle tamamlanacak.

Keçiören Belediyesi, ilçe
içinden geçen Gümüşdere’de
yürüttüğü temizlik çalışmasıyla
dere tabanında yer alan kum
birikintileri, cam, plastik ve metal
atıkları iş makinalarıyla temizledi.
Daha sonra da bu atıklar
temizlik personellerinin hummalı
uğraşlarıyla atık bertaraf

merkezine götürüldü.
Temizlik çalışmalarının
tamamlanmasının ardından,
Atatürk Botanik Bahçesi ve
Gümüşdere’nin etrafında yer
alan spor, yürüyüş ve bisiklet
yollarında vatandaşa daha temiz
bir ortamda spor yapma imkânı
sunuldu.

Temiz ve sineksiz bir yaz
için Keçiören’de yer alan
dere yataklarının ve sulak
alanların sık sık temizlendiğini
söyleyen Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok, haşere
ilaçlama çalışmalarının da tüm
mahallelerde devam ettiğini
kaydetti.

BAŞKENT'TE NARKOTIK OPERASYONU!
Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,
Haymana’da 2 kişinin yasadışı kenevir bitkisi
yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısların
ikametlerinde yapılan aramalarda 37 kök hint
keneviri, 11 adet uyuşturucu içme aparatı, 12 adet
uyuşturucu kullanma aparatı parçası, 3 adet şırınga,
2 adet tüp başlığı, 2 gram kenevir tohumu ve 2
gram metamfetamin ele geçirildi.
Bir diğer olayda ise ekipler Haymana’nın
başka bir yerinde bir kişinin hint keneviri
bulundurduğunu tespit etti. Şahsın ikametlerine
yapılan operasyonda ekili halde bulunan toplam
71 kök keneviri ele geçirildi. Bir başka olayda ise,
Elmadağ’da drone faaliyeti sırasında bir mahallede
hint keneviri yetiştirilebileceği ihtimali üzerinde
duruldu. Ekipler tarafından ilçede belirlenen
adreslere düzenlenen operasyonda 416 kök skunk
bitkisi, 6 kilogram kubar esrar ve 1 adet tabanca
ele geçirildi.
Her üç olayla ilgili de toplam 3 kişini gözaltına

alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı
öğrenildi.

ASKİ'den üç ilçeye uyarı!
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan
açıklamada, Etimesgut İstasyon
Caddesi'nde devam eden içme suyu
şebeke hattı tamir, değişim ve montaj
çalışmalarının bu gece tamamlanması
ve bölgeye su verilmesinin planlandığı
belirtildi.
Şebekeye verilecek suyun hava

alması nedeniyle Etimesgut, Sincan ve
Yenimahalle ilçelerinin bir bölümünde,
musluklardan akacak suyun bulanık
olabileceği kaydedilen açıklamada, "Bu
süreçte bulanık su akışını sonlandırmak
için şebeke hattı tahliyelerimizin
çalıştırılmasına ivedilikle devam
edilecektir" denildi.
HABER MERKEZİ

ÇORBACI
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DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
Ankara'da, DEAŞ
terör örgütüne yönelik
operasyonda, 15
şüpheli gözaltına
alındı.
Ankara Emniyet
Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi
ekipleri, çatışma
bölgelerindeki
DEAŞ terör örgütü
mensuplarıyla
irtibatı tespit edilen

şüphelilere yönelik
Operasyon düzenledi.
Şafak vakti
eş zamanlı
gerçekleştirilen
operasyonda, yabancı
uyruklu 15 şüpheli
gözaltına aldı.
Şüphelilerin
emniyetteki
işlemlerinin devam
ettiği öğrenildi.
HABER MERKEZİ

ÜRETECEĞİZ KAZANACAĞIZ
KON TV Ankara Muhabiri Hemşehrimiz Çetin Altan’ın
sunduğu Ankara Konuşuyor’un konuğu Büyük Birlik Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay oldu.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay,
gündeme dair konuları değerlendirdi.
YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay,
geçen hafta Ankara’nın değişik bölgelerinde Cem evlerine
yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.
Alay, “Birlik ve beraberlik mesajlarımızı iletirken ihanet
çetelerini de tenzi ediyoruz. Onlar her fırsatta bizim birliğimizi,
beraberliğimizi bozmak için mücadele edecekler. Buna da
her zaman hazırlıklıyız. Ayrıca Fırat kalkanı harekatında şehit
düşen 2 tane askerimiz var. Allah’tan rahmet yakınlarına
başsağlığı diliyoruz. Şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmet ve
şükranla anıyoruz. Bedirhan bebek ve annesini şehit edenleri
unutmayacağız. Onlara destek verenleri unutmayacağız.
Askerimize, polisimize silah sıkanları, hakaret ve tehdit
edenleri, yumruk atanları unutmayacağız. 15 Temmuz’u
unutmayacağız. Allah ülkemize bir daha böyle günler
yaşatmasın” dedi.
Parti olarak doğrunun yanında yanlışın karşısında
olduklarını belirten Alay, “Durduğumuz yerde gerçekten çok
mutluyuz. Cumhur ittifakının içerisinde Ak Parti, MHP ve BBP
uyum içerisinde çalışıyor. Ülkemiz dönem dönem sıkıntılar
yaşıyor. 3 yıldır pandemi süreci ülkemize ekonomik anlamda
da ciddi sıkıntılar verdi. Sağlık anlamında bütün dünya sınıfta
kalırken ülkemiz bu işi başarı ile sürdürdü ve sürdürmeye
devam ediyor” dedi.
Alay, “Amerika gibi dünya devi ülkeler vatandaşına sağlık
anlamında hizmeti para ile verirken biz ülkemiz 2 kişi için
kilometrelerce tedavi ve aşı için tedavi ekibi gönderdik.
Hastaneye yatışlarda yoğun bakım ünitelerinde kalanlar oldu.
Ölümler çok acı. Devleti desteklememiz ve birlik beraberlik
içerisinde olmamız gerekiyor. Tedavi süreci geçtikten sonra
hastaneden çıkarken ilacımızı bedava alıyoruz. Devlet bir
lira para almadan insanlarımızın tedavisini yaptı. Hala aşıda
5-6’ıncı dozlar vuruluyor. Yabancı ülkeler bunları para ile
yapıyorlar” şeklinde konuştu.
KENDİ MİLLİ AŞIMIZI ÜRETTİK
Kısa bir dönem aşı ile alakalı sıkıntı yaşadıklarını belirten

Alay, “Şuanda dünyaya aşı verecek duruma geldik. Milli
aşımızı çıkardık. Tedavi sürecini kendi ilaçlarımızla tedavi
edebilecek duruma getirdik. Burada Sağlık Bakanımız ve
sağlık görevlilerine teşekkür ediyorum. Burada takdir edilmesi
gereken o kadar çok şey var ki. Artılar yanında eksiler de
olabilir. Eksik tedaviler de süreçler de yaşanabilir. Ama her
zaman burada sağlık konusunda başarı ile götüren tüm sağlık
ekibini takdir etmek lazım. Günlerce evlerine gidemediler.
Çocuklarını göremediler” dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET ÖN PLANA ÇIKTI
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay,
“Son dönemlerde sağlık çalışanlarına şiddet ön plana çıktı.
Burada sağlık çalışanlarına değil polisimize, askerimize de
farklı olaylar oluyor. Geçen polis memuru ile sohbetimiz oldu.
Dedi ki, vatandaşı yakalıyoruz. Kendisi gidip kafasını duvara
vuruyor. Sonra da beni darp ettiler diye şikayet ediyor. Burada
o kadar çok korumamız gereken insanımız var ki. Ama sağlık
sektörü bunun içerisinde. Başımız ağrıdığında hastaneye
gidiyoruz” dedi.
ŞİDDETE KARŞIYIZ
Şiddet kimden gelirse gelsin BBP olarak karşı olduklarını
ifade eden Alay, “Şiddetin kime yapılırsa yapılsın karşıyız.
Burada doktorlarımıza yapılan saldırıları kabul etmek mümkün
değil. Bizim sağlımız için uğraşan insanları kabul etmemiz
gerekiyor. Kanser ile mücadele eden bir hasta yakınını siz
orada azarlarsanız, rahatlatmazsanız, onu azarlar, ötelerseniz
o insanın da bakış açısı da farklı olur.
Burada doktorlarımızın ve sağlık görevlilerimizin de
anlayışlı olmaları, dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.
TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZ VAR
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay,
“Türkiye’de gerçekten ekonomik sıkıntı var. Bunun içerisinde
bir süreç yaşıyoruz. Bizim birbirimize anlayışlı olmamız lazım.
Birlik beraberlik içerisinde kardeşlik duyguları içerisinde
bazen susacağız, bazen konuşacağız. Anlayış çok önemli.
Birbirimizi anlayışlı bir şekilde iyi kullanmamız lazım” dedi.
DEVLET BABADIR
Alay, “Önümüzde bir süreç var. Devlet babadır. Bananın
bir koruyucu özelliği var. Onu her yerde uygular. Ekonomide
uyguluyor. Son dönemlerde bazı söylemler çıkıyor. Özellikle
bazı kanallarda söylüyorlar. Devlet bizim, insanlarımızın
yanında. Enflasyonlu bir ortanda yaşıyoruz. Bunu 6 ayda bir
yeniden revize edelim. İnsanların alım gücünü sabitleyelim.
İnsanların alım gücünü ne kadar artırırsan insanları mutlu
edersin”
Emeklilerin evde çıktıklarında pazarları, Marketleri
gezdiğini belirten Alay, “emekli amcalarımız çıkıyor akşama
kadar çarşıda pazarda doğruları konuşuyor. Reklamın
kötüsünü yaptırır mı devlet, yaptırmaz. Yüzde 42’lik zam bir
şekilde hayatlarını idame ettirecekleri paranın karşılığıdır. Bir
şeyleri abartmanın gereği yok.
Ekonomik kriz var. Devlette burada yüzde 70 üzerindeki
enflasyon rakamını görünmeyen yüzde yüz üzerinde diyor.
Baktığınızda yüzde 100’e yakında emeklisine, memuruna,
işçisine alım gücünü rahatlatacak bir zam yapmış. Devlet

ÜCRETSiZ HiZMET

DEVAM EDiYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte vatandaşların
hayatlarını kolaylaştırmak, konforlu bir ulaşım sağlamak,
araç arızası ya da kazalar sebebiyle yaşanan trafik
sıkışıklığını önlemek amacıyla 2 yılı aşkın süre önce
başlattığı ücretsiz araç çekici hizmetine devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, Başkent 153’ü arayarak ücretsiz
araç çekici hizmetinden yararlanmak isteyen tüm
vatandaşlara hafta içi 07.00-09.30 saatleri arasında çekici
hizmeti sunuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayatı kolaylaştıran
insan odaklı hizmetleri hız kesmeden devam ediyor.
Başkentte trafik akışını kolaylaştırmayı amaçlayan
Büyükşehir Belediyesi, 2 yılı aşkın süre önce başlattığı
ücretsiz araç çekici hizmetine devam ediyor.
HAFTA İÇİ 07.00-09.30 ARASI ARAÇ KAZASI YA DA
ARAÇ ARIZASINDA ÇEKİCİ HİZMETİ İMKÂNI
Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun
Yolu üzerinde Fen İşleri Daire Başkanlığına ait 4 ayrı
kurtarma aracı yolda kalan, aracı arızalanan ya da kaza
geçiren sürücülere hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri
arasında ücretsiz olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.
‘Başkent 153’e gelen ihbarlar sonrası kazanın
meydana geldiği veya aracın arızalandığı noktaya giden
ekipler, trafik güvenliğini gözeterek araç sahipleri ile
araçları en yakın sanayiye kadar götürüyor.
Vatandaşların mağdur olmamaları için ihtiyaç
duydukları anda hızlı şekilde yanlarında olmaya

çalıştıklarını belirten Araç Çekici Hizmeti Sorumlusu
Orhan Boran, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak
hafta içi 07.00-09.30 saatleri arasında kurtarıcı hizmeti
vermekteyiz. İstanbul Yolu, Eskişehir Yolu, Konya Yolu ve
Samsun Yolu’nda bekleyen araçlarımızla arıza yapan ya
da kaza yapan araçları en yakın tamirhaneye götürüyoruz”
dedi.

fedakârlığını burada yapıyor. KDV oranını yüzde 18’den yüzde
1’e, 8’e düşürüyor. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanımızın
açıklaması sonrasında bir bakıyorsunuz yüzde 20 üstüne
koymuşlar. Yıllardır ülkemizde fırsatçı bir kitle var. O fırsatçı
kitle bizim hakkımızı yiyor. Bugün 3 bin lira ile geçinen insan
da var. 30 bin lira ile geçinemeyen insan da var. Biz ayağımızı
yorganımıza göre uzatmayı unutmuşuz” dedi.
DEVLETTEN ALDIĞI YARDIMLARA GEZMİYORUZ
BBP genel Başkanı Mustafa Destici’nin devamlı gezdiğini
belirten Alay, “Benim Genel başkanım devletten aldığı
paralarla gezmiyor. Kendi cebindeki parayla geziyor. Biz
kendimiz harcıyoruz. Bütçe görüşmelerinde Genel Başkanım
dedi ki, 5 tane siyasi parti var ya. Hele birisi öyle bir para
alıyor ki. İşte HDP 77 milyon alıyor.
Bu parayı bu sene vermeyin. Bu parti büyük ihtimal
kapatılacak. Bloke koyun dedi. Yarın bu para hesabına
geçtiğinde dağa gidecek. Kurşun olarak bomba olarak gelip
benim vatanıma, milletime, devletime sıkılacak. Ak Parti 280
milyon, CHP 149 milyon, MHP 73 milyon, İYİ Parti 60 milyon.
Ekranların başına geldiklerinde mangalda köz bırakmıyorlar.
Bu parayı almasaydınız. Ekonomik bir kriz var. Bu sene de
seçim yok. Biz 29 senedir ayakta kaldık” dedi.
YERLİ ÜRÜNLERİMİZİ ÜRETEBİLİYORUZ
Alay, “Yerli üretim araçlarımızla, otomobillerimizle,
teknolojilerle, iha ve sihalarla dünyayı yönetiyoruz. Bizim
yaptığımız savunma sanayinde kullanılacak bir sürü şeyi
satabiliyoruz. Biz bunları üretirken sıkıntı yaşadık. Şuanda
çok sıkıntı yaşadık. Biz çocuktan tüketim durumu vardı.
Nüfusun yüzde 50’si tüketirken yüzde 50’si de üretiyordu.
Şimdi biz köylerimizi boşalttık. Bizler çocukları pazartesi
sabah alıp akşam bırakalım dedik. Daha sonra böyle olmuyor
Pazartesi sabah alalım hafta sonu bırakalım denildi. Bu seferde
köylerden ilçelere, şehirlere göç başladı. Geri köylerine
dönmediler. Biz köylerde üretimi kısıtladık. Şimdi de 7 öğrenci
bulunca köy okullarını tekrar açalım projeleri oluşturulmaya
başlandı. 3 köyden 4 öğrenci bulamadık” dedi.
GERİ DÖNÜŞÜME TEŞVİK ETMEMİZ LAZIM
Köylere geri dönüşümün teşvik edilmesi gerektiğinin
altını çizen Alay, “Ama artık köyler bıraktığımız köyler değil.
Teknoloji ilerlemiş ki. Her şey makinalar yapıyor. Tarım
hayvancılık ile uğraşanları teşvik etmemiz lazım. Biz ne kadar
üretime, sanayiye ne kadar üst plana çıkarırsak istihdam
oluşur. Ekonominin kurtuluşu Anadolu’da ki üretimdir” dedi.
İKTİDAR ORTAĞI DEĞİL İTTİFAK ORTAĞIYIZ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay,
“Biz iktidar ortağı değil ittifak ortağıyız. Sonuç itibari ile
yanlışın yanında olmak bizim ilkemize aykırı. Biz bunu yıllardır
söylüyoruz. Genel başkanım 2000’li yıllardan bu tarafa EYT
ile alakalı konuştu. EYT’lileri kullanarak seçim yatırımı ile
alakalı provakatör yaptılar. Emeklileri seçim yatırımı olarak
kullanmayın. Çiftçiler de aynı şekilde. Karşımıza farklı yapılı
insanlar çıkıyor.
Bu tür şeyleri siyasete mağdur etmeyin. Genel başkanımız
her platformda söz sahibi ve har zamanda doğruları anlatıyor”
diye konuştu.

