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SOSYAL MEDYA

BÖLÜCÜLÜĞÜN VE

KAOSUN MERKEZİ OLAMAZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınan Sosyal Medya yasanın önemli
bir yasa düzenlemesi olduğunu dile getiren Anadolu Yayıncılar Derneği
Başkanı Sinan Burhan yasayı gerekli bulduklarını ifade etti.

A

nadolu Yayıncılar Derneği Başkanı
Sinan Burhan Dernek merkezinde
düzenlediği basın toplantısında Sosyal
medya yasası hakkında önemli açıklamalarda
bulundu.
Burhan, "Bizler basın özgürlüğünü savunuruz,
bilgi ve belgeye dayalı haberlere evet ama
yalan ve kara propagandaya hayır diyoruz"
dedi. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan
Burhan, "Sosyal paylaşım ağlarının başlangıçta
insanlara keyifli vakit geçirme alanı sağlasa
da zamanla bu durumun değiştiğini belirterek
“Bireylerin kişisel haklarının ihlal edildiği,
onur, şeref ve haysiyetine saldırı niteliğinde
iftira, karalama ve hakaret içeren, terör örgütü
propagandası niteliği taşıyan, şiddeti teşvik
eden, millî ve manevi değerleri aşağılayan ve
benzeri çeşitli suç içeren paylaşımların yapıldığı
bir mecra hâline gelmiştir” diye konuştu.

HABERİ İÇ SAYFADA

9 TON ELEKTRONIK ATIK VE ATIK PIL

GERI DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI
Yenimahalle’de çevre bilincini
yükseltmek ve geri dönüşüme katkıda
bulunmak amacıyla 7 yıl önce başlatılan ve
70 tona yakın elektronik atık ve atık pilin
toplanarak bertaraf edildiği okullararası
yarışmalar bu yıl da amacına ulaştı.
Yenimahalle Belediyesi’nin Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve
TUBISAD yetkilendirilmiş kuruluşu ve TBT
Elektronik firması işbirliğiyle düzenlenen
yarışmalarda en çok e-atık ve pil toplayan
okullar ödüllendirildi.

HABERİ İÇ SAYFADA

Başkent'in
Habercisi

HABERİ İÇ SAYFADA
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MİNİKLERDEN

ÖRNEK DAVRANIŞ

Keçiören Belediyesi tarafından
düzenlenen çevre etkinliğinde Keçiören
Osman Hamdibey İlkokulu öğrencileri
doğa temizliği yaparak farkındalık
mesajı verdi. Çevre bilincini aşılamak
ve yarınlara daha temiz bir dünya
bırakmak için düzenlenen etkinlikte
çocuklar Keçiören Sarıbeyler Göleti
çevresinde mıntıka temizliği yaptı.
Doğada dönüşümü zor olan ve çevre
kirliliği oluşturan plastik, kâğıt, cam ve
metal atıkları çöp poşetleriyle toplayan
minikler örnek bir çalışma geçekleştirdi.

ORGANİK TOHUM

VERİMLİ TARIM
VAKIFLAR ARASINDA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
Gazi Üniversitesi ile Türk Dünyası
Çocuk Vakfı ve Bilge Türk Eğitim Kültür
Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Eğitim-öğretim alanında imzalamış
olduğu iş birliği protokollerine bir yenisini
daha ekleyen Gazi Üniversitesi, Türk
Dünyası Çocuk Vakfı ve Bilge Türk Eğitim
Kültür Vakfı ile iş birliği yaptı. Rektörlük
Yeni Senato Salonu’nda düzenlenen
iş birliği protokolünde imzalar, Gazi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile
Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyet
Başkanı Vali Güngör Azim Tuna tarafından
atıldı. Protokol imza törenine Eski Bakan
Osman Güneş, Danıştay Üyesi Uğurhan Kuş,
İçişleri Bakan Müşaviri Birol Dok, Ankara İl
Müftüsü Hasan Çınar, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr.
Yücel Gelişli ve Prof. Dr. Fazlı Polat,
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami

İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk
Coşkun, Dergi Editörü Adem Yeşil, Genel
Sekreter Öğr. Gör. Ragıp Akyürek ile Genel
Sekreter Yardımcısı Raşit Yıldırım katıldı.
Protokol imza töreninde konuşan Rektör
Yıldız, Vali Tuna’nın Türk Dünyası Çocuk
Vakfının kuruluş amacı doğrultusunda Türk
dünyasına yönelik çok değerli faaliyetler
yürüttüğünü dile getirdi.
HABERİ İÇ SAYFADA

Tarım Kenti Mamak’ta yerli
ve milli tohum yetiştirme
çalışmaları devam ediyor,
Ekolojik Vadi’de ata tohumu
tohum alma işlemleri
yapılmaya başladı.Mamak’ın
Gökçeyurt Mahallesi’nde
oluşturulan Ekolojik Vadi’de
tarım çalışmaları hız kesmeden
devam ediyor.

HABERİ DIŞ SAYFADA

ÖĞRENCİLER TİYATRO İLE BULUŞTU
Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında,
ilçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik
düzenlenen “Keloğlan ve Becerikli Eşeği”
tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy Kültür
Merkezi’nde sahnelendi. Hafta içi toplam 5
gün 10 seans şeklinde süren gösterimlerde
3130 öğrenci, hafta sonu 2 gün 4 seans
şeklinde süren gösterimlerle beraber köy ve
merkez okullarından toplamda 3530 öğrenci
tiyatroyla buluşturuldu. Hafta sonu olan tiyatro
gösterimlerine aileleri ile gelen öğrenciler
keyifli anlar yaşadı.
HABERİ DIŞ SAYFADA
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Yozgat Taşköprü muhtarı
Sadettin Doğan

VAKIFLAR ARASINDA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Gazi Üniversitesi ile Türk
Dünyası Çocuk Vakfı ve Bilge Türk
Eğitim Kültür Vakfı arasında iş
birliği protokolü imzalandı.
Eğitim-öğretim alanında
imzalamış olduğu iş birliği
protokollerine bir yenisini daha
ekleyen Gazi Üniversitesi, Türk
Dünyası Çocuk Vakfı ve Bilge
Türk Eğitim Kültür Vakfı ile iş
birliği yaptı. Rektörlük Yeni
Senato Salonu’nda düzenlenen
iş birliği protokolünde imzalar,
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Musa Yıldız ile Türk Dünyası
Çocuk Vakfı Mütevelli Heyet
Başkanı Vali Güngör Azim Tuna
tarafından atıldı. Protokol imza
törenine Eski Bakan Osman
Güneş, Danıştay Üyesi Uğurhan
Kuş, İçişleri Bakan Müşaviri Birol
Dok, Ankara İl Müftüsü Hasan
Çınar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Yücel
Gelişli ve Prof. Dr. Fazlı Polat,
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dergi
Editörü Adem Yeşil, Genel
Sekreter Öğr. Gör. Ragıp Akyürek
ile Genel Sekreter Yardımcısı
Raşit Yıldırım katıldı. Protokol
imza töreninde konuşan Rektör
Yıldız, Vali Tuna’nın Türk Dünyası
Çocuk Vakfının kuruluş amacı
doğrultusunda Türk dünyasına
yönelik çok değerli faaliyetler
yürüttüğünü dile getirdi. Prof.
Dr. Yıldız, “Görevde olduğumuz
süre içerisinde Sayın valime ve
vakfına elimizden geldiğince
destek olmaya gayret edeceğiz.
Bugün burada imzalayacağımız
protokolün, üniversitemiz ve

her iki vakıf için hayırlara vesile
olmasını diliyorum” diye konuştu.
Vali Tuna ise konuşmasında
vakfın kuruluş misyonuna
değinerek, “Bugünün dünyasında
hem ülkemiz ve milletimiz için
hem de Türk dünyası ve gönül
coğrafyamız için sürdürülebilir
bir şekilde, özellikle çocuklar
ve gençler ekseninde onların
eğitimlerine ve kültürel hayatlarına
nasıl bir zenginlik katabiliriz,
insanlara nasıl ulaşabiliriz, bunun
yollarını araştırıyoruz” dedi. Vali
Tuna, bu yolda kendilerine destek
veren herkese teşekkürlerini
ileterek, “Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın
Türk dünyasını iyi bilen, bizim
misyonumuza ve vizyonumuza
hakim olan bir insan olarak
bize kucak açması bizi mutlu
etmiştir. Bu vesileyle kendisine
çok teşekkür ediyorum. İş birliği
protokolümüzün hayırlara vesile
olmasını diliyorum” dedi.
Protokol imza töreninin
ardından Rektör Yıldız, Gazi
Üniversitesinin ağaçlandırma
çalışmaları çerçevesinde Vali
Tuna adına dikilmiş fidan
sertifikasını takdim etti. Program,
toplu fotoğraf çekiminin ardından
Rektörlük Mimar Kemaleddin
Salonu’nda “Türktoyu Türk
Dünyası Edebiyat Dergisinin
İlk Sayı Takdimi” programı ile
devam etti. Açılışta konuşan
Vali Tuna, üniversite ile yapılan
ortaklıklardan ve bu ortaklıkların
vakıflara sağladığı katkılardan
bahsetti. Ülke olarak dış dünyaya
açılmanın önemine vurgu yapan
Vali Tuna, ülkelerin karşılıklı

olarak yardımlaşma ve dayanışma
içinde olması gerektiğini söyledi.
Vali Tuna, Türk Dünyası
Çocuk Vakfı bünyesinde çocukları
yetenekleri doğrultusunda
yetiştirmeyi ve ülkemizin nitelikli
insan kaynağını sağlamayı
hedeflediklerini söyledi.
Konuşmasında Türktoyu
Dergisi'nin içeriğinden de
bahseden Tuna, bu derginin
ilk olması nedeniyle önemli bir
yere sahip olduğunu vurguladı.
“Dilde, fikirde, işte birlik” sloganı
ile derginin uzun soluklu bir
yolculuğa sahip olmasını temenni
eden Tuna, Rektör Yıldız'a ve
programda katkısı olan herkese
teşekkürlerini iletti. Rektör
Yıldız ise Türk kültürünün çok
köklü ve geniş bir coğrafyada,
yüzyılların birikimi ve zenginliği
ile beslenerek günümüze kadar
geldiğini ifade etti. Türk insanının
bu noktada önemli bir rolü
olduğuna işaret eden Prof. Dr.
Yıldız, “Özellikle, Türkçe yazılan
edebi eserler, tarih kitapları,
cönkler, mecmualar, tezkireler,
divanlar, seyahatnameler;
destan, efsane, masal, atasözü
ve deyimler, ninniler, ağıtlar,
türküler ve daha adını burada
sayamayacağımız pek çok sözlü
ve yazılı edebi eserler; yazarlar,
şairler, farklı sanat dallarını icra
eden sanatkarlar yüzyıllardır
bu görevi yerine getirmişler.
Kültürümüzün nesiller boyu
taşınmasında, yeni kuşaklara
aktarılmasında, kültürler arası
iletişimlerin sağlanmasında
çok önemli görevleri yerine
getirmişlerdir” dedi.

Yozgat ilimizde bulunduğum zaman zarfında
dostlarımı, arkadaşlarımı
ziyaret etmeye zamanımın dahilinde devam
ediyorum. Yozgatımızın
Taşköprü Mahallesinin
iki dönemdir muhtarı olarak seçilen genç
başarılı saygın iş insanı
Sadettin Doğan beyle
beraberiz. Her geldiğimde kahvesini içtiğim
güller yüzlü dost insan
Sadettin Doğan Aslen
Sorgun ilçemizin Taşlık köyünden,
Taşlık köyü denince, rahmeti rahmana göcen Yozgatımızın eğitim
ordusunun fedakar elamanlarından benimde Emine halamın
sevgili oğlu Salim Arslan ağbeyim
hep aklıma gelir. Salim Arslan
hocam(ağbeyim) Yozgat'ta çok
seviliyordu. Rabbim onu daha
çok seviyormuş, biz sevenlerden
aldı onu yüce rabbim. Ruhu sad,

mekanı cennet olsun
inşallah.
Başarılı genç muhtarımiz Sadettin Doğan,
"Mahallemizin sorunlarını halletmeye gayret ediyorum.Belediye
başkanımızdan ve ilgili
makamlarımızdan gerekli destek ve yardımı
görüyoruz. Bize yardımcı
oluyorlar. Mahallemize
ve sakinlerimize gereken
yardımı ve destegi yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Ve şöyle devam etti. " Camlık
kuru yemiş marketimizde çeyrek
asırdır işletiyor ve devam ediyoruz. Burası hem iş yerim hemde
benim muhtarlık bürom" dedi.
Başarılı güler yüzlü insanların
yapamayacağı iş yok.yeterki işi
sevmek severek calışmak. Sadettin beyi böyle gördüm,başarılar
diledim.Tebrik ettim, başarılar
dileyerek vedalaştık.

DOĞAN
TUFAN

PURSAKLAR TAM BANA GÖRE FESTIVALINE HAZIRLANIYOR
Pursaklar Belediyesi, 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara’da
Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan “Tam Bana
Göre Festival” adlı organizasyonda yerini almaya hazırlanıyor.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 5-9 Ekim’da
Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik yapılan Tam
Bana Göre Festivali’nde Pursaklar Belediyesi, ilçeyi tanıtmaya
hazırlanıyor.
Pursaklar Belediyesi geleceğe damga vuracak olan
projeleri şekillendirecek olan gençlere yönelik eğitim verdiği
Bilim Pursaklar Atölyeleri ile Tam Bana Göre Festivalinde
dikkatleri üzerine çekecek.
Gençler ve çocuklar Astronomi, Havacılık ve Uzay
Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik
Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyeleri olmak
üzere toplam 6 farklı atölyelerinde ortaya koyduğu çalışmaları

sergilemeye hazırlanırken, teorik, uygulamalı eğitimler ve
deney düzenekleri üzerine verilen eğitimler hakkında geniş
bilgileri genç kuşaklarla paylaşacak.
Geleceğe yön verecek olan çocuklar ve gençler için
hizmet veren Bilim Pursaklar Atölyeleri ile Tam Bana Göre
Festivaline katılacaklarını ifade eden Belediye Başkanı
Ertuğrul Çetin; ‘‘Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Tam
Bana Göre Festivali 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara Başkent
Millet Bahçesi’nde gençlerimizle buluşmaya hazırlanıyoruz.
Pursaklar Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yapıyor,
gençlere çok büyük önem veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda
onların gelişimine katkı sunacak birçok hizmeti sunuyoruz.
Doyasıya eğlenmek, öğrenmek ve yeni tüm deneyimler için
yola çıkmaya hazırız. Tüm gençlerimizi büyük coşkuya sahne
olacak olan Tam Bana Göre Festivaline davet ediyorum’’ dedi.
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SOSYAL MEDYA

BÖLÜCÜLÜĞÜN VE

KAOSUN MERKEZİ OLAMAZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınan Sosyal Medya yasanın önemli
bir yasa düzenlemesi olduğunu dile getiren Anadolu Yayıncılar Derneği
Başkanı Sinan Burhan yasayı gerekli bulduklarını ifade etti.
Anadolu Yayıncılar Derneği
Başkanı Sinan Burhan Dernek
merkezinde düzenlediği
basın toplantısında Sosyal
medya yasası hakkında önemli
açıklamalarda bulundu.
Burhan, bizler basın
özgürlüğünü savunuruz, bilgi
ve belgeye dayalı haberlere
evet ama yalan ve kara
propagandaya hayır diyoruz
dedi.
“HABER İFTİRAYA DEĞİL
BELGEYE DAYALI
OLMALI”
Anadolu Yayıncılar Derneği
Başkanı Sinan Burhan, sosyal
paylaşım ağlarının başlangıçta
insanlara keyifli vakit geçirme
alanı sağlasa da zamanla
bu durumun değiştiğini
belirterek “Bireylerin kişisel
haklarının ihlal edildiği, onur,
şeref ve haysiyetine saldırı
niteliğinde iftira, karalama ve

hakaret içeren, terör örgütü
propagandası niteliği taşıyan,
şiddeti teşvik eden, millî ve
manevi değerleri aşağılayan
ve benzeri çeşitli suç içeren
paylaşımların yapıldığı bir
mecra hâline gelmiştir” dedi.
Son yıllarda Türkiye’de
internet medyasının yalanın,
iftiranın, kara propagandanın,
karakter suikastının merkezi
haline geldiğini söyleyen
Burhan, bizler basın
özgürlüğünü her zaman
savunuruz. Bilgi ve belgeye
dayalı haberlere evet ama
yalana, kara propagandaya
hayır diyoruz dedi.
Sinan Burhan, Bu
mecraların ülkenin bölünmez
bütünlüğünü tehdit eder hale
geldiğini söyleyerek, bugün
Almanya’da Amerika Birleşik
Devletleri’nde ülke aleyhine
yayın yapabilirimsiniz, devletin

bölünmesini isteyebilir misiniz,
bayrağa hakaret edebilir
misiniz? diye sordu.
ALMANYA YAPTI
BİZ NİYE YAPMAYALIM
Avrupa’da, özellikle
Almanya’da “NTGZ” yasaları
örnek alınarak mecliste bir
sosyal denetim yasası ortaya
çıkmıştır diyen Burhan,
Batı yandaşı bazı STK’ların
Türkiye’de LGBT’ye, etnik
ve mezhepsel bölücülüğe
pirim verdiklerini, medya
özgürlüğü yok demenin ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
hakaret etmenin, fon almak
için yeterli olduğunu söyledi.
Sinan Burhan, yalan ve
iftiraya dayalı haber yapan
medya mensuplarını kabul
edemiyoruz diyerek Sosyal
medya düzenlemesinin gerekli
olduğunun altını çizdi.
Haber Merkezi

MİNİKLERDEN

ÖRNEK DAVRANIŞ
Keçiören Belediyesi tarafından
düzenlenen çevre etkinliğinde Keçiören
Osman Hamdibey İlkokulu öğrencileri
doğa temizliği yaparak farkındalık
mesajı verdi. Çevre bilincini aşılamak
ve yarınlara daha temiz bir dünya
bırakmak için düzenlenen etkinlikte
çocuklar Keçiören Sarıbeyler Göleti
çevresinde mıntıka temizliği yaptı.
Doğada dönüşümü zor olan ve çevre
kirliliği oluşturan plastik, kâğıt, cam ve
metal atıkları çöp poşetleriyle toplayan
minikler örnek bir çalışma geçekleştirdi.
Uzun soluklu temizlik çalışmasının
ardından öğrenciler hep bir ağızdan
‘çevreyi kirletme, geleceği yok etme’
diyerek büyüklerine önemli bir mesaj
vermiş oldu.
İNSANLIĞA KARŞI
SORUMLULUĞUMUZ VAR
Çevreye karşı duyarlılığı artırmak

için emek Osman Hamdibey
İlkokulu öğrencilerini tebrik eden
Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok:“Sadece kendimiz için
değil doğaya ve insanlığa karşı
sorumluluğumuz olduğunun farkında
olmalıyız.
Çocuklarımızdaki duyarlılığın
yetişkin insanlarımızda da olması
gerekiyor. Özellikle geri dönüşümü
zor olan atıkların doğaya büyük
zarar verdiğini bilmeliyiz. Bu
anlamda daha temiz bir gelecek
için mesire dağlarımızı, doğal su
kaynaklarımızı, mesire alanlarımızı
ve ağaçlarımızı korumalıyız. Bu
etkinliğin geçekleşmesinde emeği
geçen tüm melek ve çiçeklerimizi,
öğretmenlerimizi ve mesai
arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” diye
konuştu.

9 TON ELEKTRONIK ATIK VE ATIK PIL

GERI DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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Yenimahalle’de çevre bilincini
yükseltmek ve geri dönüşüme
katkıda bulunmak amacıyla 7 yıl önce
başlatılan ve 70 tona yakın elektronik
atık ve atık pilin toplanarak bertaraf
edildiği okullararası yarışmalar bu
yıl da amacına ulaştı. Yenimahalle
Belediyesi’nin Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
(TAP) ve TUBISAD yetkilendirilmiş
kuruluşu ve TBT Elektronik firması
işbirliğiyle düzenlenen yarışmalarda
en çok e-atık ve pil toplayan
okullar ödüllendirildi. 2021-2022
Eğitim Öğretim döneminde hayata
geçirilen kampanya kapsamında
anaokulundan liseye kadar atık pil
için 27 okuldan 4 ton, e-atık içinse 16
okuldan 5 ton atık toplandı. Atık pil
yarışması kapsamında 1000 kg atık
pil toplayan Dede Korkut İlkokulu
1’inci olurken, 314 kg atık pille Şehit
Çağdaş Tamkoç Ortaokulu 2’nciliğe
hak kazandı. E-atık yarışmasında
ise Refika Aksoy İlkokulu 1450
kg atık toplayarak 1’inci oldu.
Yarışmayı kazanan okullara robotik
kodlama setleri ve (futbol, voleybol,
basketbol toplarından oluşan) top
seti Yenimahalle Belediyesi İklim
Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
yetkililerince teslim edildi. Bunun
yanında yarışmaya katılan tüm
okullara ise topladıkları her 50 atık pil

için top setleri hediye edildi.
Pillerin içerisinde çinko,
kadmiyum gibi insan ve çevre
sağlığına zararlı maddeler
bulunduğunu hatırlatan yetkililer,
“Sadece 1 adet kalem pil 4 m2
toprağı kirleterek üretim yapılamaz
hale getirmekte. Atık piller toprakta
yıllarca kalarak toprağın yavaş yavaş
zehirlenmesine sebep olmaktadır.
Toprakta bazı böcek türlerini
yok ederek ekolojik dengenin
bozulmasına, yer altı ve yer üstü
sularının kirlenmesine neden
olduğu gibi görüntü kirliliği de
oluşturmaktadır. Ayrıca piller insan
sağlığı üzerinde içeriğinde ağır
metalleri barındırması sebebiyle
kanser, solunum hastalıkları, merkezi
sinir sistemi bozuklukları gibi mühim
etkileri olabilmekte. Bu sebeple geri
dönüşüme tüm ilçe sakinlerimizin
desteğini bekliyoruz” diye konuştu.
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ORGANİK TOHUM

VERİMLİ TARIM

Tarım Kenti Mamak’ta yerli ve milli tohum yetiştirme çalışmaları devam ediyor, Ekolojik Vadi’de
ata tohumu tohum alma işlemleri yapılmaya başladı.Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde
oluşturulan Ekolojik Vadi’de tarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sebze hasadının ardından tohuma ayrılan
organik sebzelerden ata tohumu alma işlemi
yapılmaya başladı.
Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden
getirilen ve ata tohumlarından yetiştirilen
sebzelerden tohum alınıyor, özenle toplanan
organik sebzeler, çeşitli aşamalardan
geçecek ve tekrar organik sebze tarımı için
toprakla buluşacak.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
de tohum alma işlemine katıldı. Ekolojik

Vadi projesi ile istihdam ve üretim
olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini
canlandırdıklarını vurgulayan Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse, bu projenin
kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım
için Türkiye’ye model olması gerektiğini
söyledi.
ORGANİK TARIM
GELECEĞİMİZE YÖN VERECEK
Organik tarıma büyük önem
verdiklerini vurgulayan Başkan Köse,:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk
Tarımını Güçlendirme” ve “Ata Tohumu
Yetiştirme” projesi kapsamında, bizler de
ülkemizin tüm bölgelerinden getirdiğimiz
ata tohumlarımızla yetiştirdiğimiz
sebzelerimizi vatandaşlarımızın sofralarına
ulaştırıyoruz.
Organik tarım geleceğimize yön verecek.
Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek”
diye konuştu.

ANKARA'DA ASAYİŞ UYGULAMASI

BİNLERCE KİŞİ YAKALANDI
Başkent’te 15-29 Eylül
tarihlerinde asayiş uygulamaları
kapsamında çeşitli suçlardan
aranan 1456 kişi yakalandı,
bunlardan 307'si tutuklandı.
Başkent’te 15-29 Eylül
tarihlerinde asayiş uygulamaları
kapsamında çeşitli suçlardan
aranan 1456 kişi yakalandı,
bunlardan 307'si tutuklandı.
Ankara Emniyet
Müdürlüğünden yapılan
açıklamaya göre, Altındağ,
Çankaya, Keçiören, Mamak,
Yenimahalle ve Pursaklar
ilçelerindeki kapsamlı
denetimlerde şüpheli görülen
579 bin 168 kişi kimlik
sorgulamasından geçirildi.
Çeşitli suçlardan arandıkları
tespit edilen 1456 kişi ise
yakalandı, bunlardan 307'sinin
tutuklanmasına karar verildi.
Uygulamalarda kontrol edilen
178 bin 637 otomobilden 8'inin
çalıntı olduğu belirlenirken
109 motosiklet ve 53 modifiyeli
araçla ilgili Karayolları Trafik

Kanunu'na aykırılıktan, 3 bin
355 kişi hakkında da Kabahatler
Kanunu'na muhalefetten idari
işlem gerçekleştirildi.
Üst aramalarında ve
araçlarda 998 kaçak bandrolsüz

sigara, 43 kurusıkı tabanca,
78 ruhsatsız tabanca, farklı
çapta 1435 fişek, 31 belgesiz av
tüfeği ile 62 kesici ve delici alet
emniyet güçleri tarafından ele
geçirildi.

ÖĞRENCİLER
TİYATRO İLE
BULUŞTU

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında,
ilçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik
düzenlenen “Keloğlan ve Becerikli Eşeği”
tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy Kültür
Merkezi’nde sahnelendi. Hafta içi toplam 5
gün 10 seans şeklinde süren gösterimlerde
3130 öğrenci, hafta sonu 2 gün 4 seans
şeklinde süren gösterimlerle beraber köy
ve merkez okullarından toplamda 3530
öğrenci tiyatroyla buluşturuldu. Hafta sonu
olan tiyatro gösterimlerine aileleri ile gelen
öğrenciler keyifli anlar yaşadı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışıyla
çalışmalarına devam ettiklerini belirtirken,:
“Gölbaşı Belediyesi olarak yetişkinlerimizin
yanında minik kardeşlerimizin de
sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya
özen gösteriyoruz. Düzenlediğimiz tiyatro,
sinema gösterimlerinin yanı sıra yaptığımız
sosyal aktivitelerle yediden yetmişe
tüm Gölbaşılıların yüzünü güldürmeye
devam edeceğiz. Özellikle çocuklarımızın
sosyalleşmesi ve bu imkânlardan
faydalanmaları bizim için çok önemli.”
diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür
Merkezi’nde sahnelenen oyuna katılan
öğrenciler, beğeni ile izledikleri gösteri
sonrası tiyatro ekibine, Gölbaşı Belediye
Başkanı Ramazan Şimşek’e ve emeği
geçenlere teşekkür etti.

