YOZGAT ÜRÜNLERiNE
ANKARA’DA TANITIM
Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin düzenlemiş
olduğu “16. Öğrenci Etkinlikleri Haftası” kapsamında
düzenlenen etkinliklere katıldı. HABERİ İÇ SAYFADA
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse:

"BiZLER iŞ ÜRETiYORUZ,

ONLAR MAZARET"
Mamak Belediyesi 3 yıllık faaliyetlerin
anlatıldığı bir basın lansmanı düzenledi.
Lansmana yerel ve ulusal basından çok
sayıda temsilci katıldı. Kameralar karşısına
geçen Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, 3 yılda yapılan faaliyetleri ayrıntısı ile
paylaştı. Haberi iç sayfada

YEREL MEDYAYI
BULUŞTURAN ZiRVE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından
“Yerel Medya Çalıştayı” düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans
Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, yerel ve ulusal basından temsilciler katıldı.
FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin göçmen
politikasının "Sistematik dezenformasyon ve
toplumsal mühendislik girişimleri"nin son hedefi
olduğunu belirterek, "Devlet ve millet olarak,
bu konuda insani ve vicdani değerlerden uzak
şekilde kötücül hesaplarla siyasal menfaat
devşirme girişimlerine hiçbir şekilde fırsat
vermeyeceğiz" dedi.

AHMET CEVAD ANITINA

NURi PAŞA JESTi
Etimesgut Belediyesi'nin Türk Tarih
Müzesi ve Parkı'na Azerbaycan milli
şairi Ahmet Cevat'ın heykelini dikmesi
Azerbaycan'da ses getirdi, heykel
memnuniyetle karşılandı. HABERİ İÇ SAYFADA

BAŞKENT'TE MİS KOKULU FESTİVAL

ÜLKELERİN KORKUSU OLDU

HABERİ DIŞ SAYFADA

ÇALIŞTAYDA ÇAMLIK TV DE YER ALDI
Yerel Medya Çalıştayı'na Çamlık Medya
Grubu Genel Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz
da katıldı. Çamlık Medya Grubu Genel
Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz, Çalıştay’da
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin

Altun ile bir araya gelerek Çamlık Medya
Grubu çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Altun, Çamlık Medya Grubu’nu ve Çamlık
TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz’ı
çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, açılışta yaptığı
konuşmada, içinde bulundukları çağın bir yönüyle
güvenlik tedbirlerinin arttığı bir yönüyle de verilerin
bollaştığı ve çeşitlendiği bir çağ olduğunu belirtti.
Bugün ülkeler arasındaki en büyük mücadelenin,
güvenliği sağlama ve verileri denetleme üzerinden
gerçekleştiğini ifade eden Sözen, eski dönemlere
bakıldığında ise dünyada ekonomik gelişmişliğin
petrol ve diğer doğal kaynakların üzerinden
ölçümlendiğini söyledi. Sözen, bugün petrolü
değil, verisini gösteren ülkelerin gelişmiş ülkeler
kategorisinde yer aldığını belirterek, "Dünyanın
yeni bir örgütlenme biçimi var. Bunun içinde
veriler, algoritmalar, dijital bir ekosistem var. Bu
çağın istenmeyen olguları olarak manipülasyon,
dezenformasyon gibi birtakım süreçler var. Bugün
bunlar hemen her ülkeyi tehdit edecek kadar
önemli hale gelmiş durumda" diye konuştu.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

Flower Fest
Çiçek, Süs
Bitkileri, Peyzaj,
Park ve Bahçe
Düzenleme
Festivali,
kapılarını
ziyaretçilere
açıyor.

MİLLET BAHÇESİNDE
HIDIRELLEZ ÇOŞKUSU

Hıdırellez heyecanı Altındağ’da yaşandı.
Başkent Millet Bahçesi’nde Altındağlı
kadınlar, baharın gelişini gönüllerince
eğlenerek kutladı. Haberi iç sayfada
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YOZGAT ÜRÜNLERiNE
ANKARA’DA TANITIM
Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesinin düzenlemiş olduğu “16.
Öğrenci Etkinlikleri Haftası” kapsamında
düzenlenen etkinliklere katıldı.

BAŞKENT'TE MİS KOKULU FESTİVAL
Ankara’da bu yıl ilki
düzenlenecek olan Flower Fest
Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park
ve Bahçe Düzenleme Festivali,
kapılarını ziyaretçilere açıyor.
İç Anadolu Belediyeler Birliği,
Ege Belediyeler Birliği, Türkiye
Peyzaj Mimarları Odası, Ankara
Esnaf ve Çiçekçiler Odası'nın
destekleriyle gerçekleştirilen
Flower Fest Çiçek, Süs Bitkileri,
Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme
Festivali, Türkiye'den 200
üzerinde belediye, kamu kurum
ve kuruluşunu ağırlayacak.

Vatandaşların ücretsiz olarak
ziyaret edebilecekleri festival,
ANFA Altınpark Fuar Merkezi'nde
12-15 Mayıs tarihleri arasında
gezilebilecek.
Ziyaretçilerine doyumsuz ve
hoş kokulu zaman geçirecekleri
bir ortam sunacak olan festivalde
100'ün üzerinde sektörün önde
gelen firması Ankaralılar ile
buluşacak.
Ziyaretçilere özel çalışmaların
da sunulacağı festivalde minik
bahçıvanlar ve çiçek dikim
atölyesi, Türkiye'nin en büyük

çiçeklerden oluşan mis kokulu
Türk bayrağı çalışması, Afrika'ya
özgü hayvanlardan oluşan figürler
ve park temaları, Türkiye'nin
doğal taş ustalarından oluşan
oyma taş etkinlikleri ve tarihi
taş mimarisi, dünyada nadir
yetişen siyah gül gösterimi de yer
alacak. Türkiye'nin lavanta kokulu
köyü ‘Kuyucak'ın da mis kokulu
lavantaları ile katılacağı festivalde
Orman Genel Müdürlüğü
tarafından çocuklara bitki ve doğa
sevgisini aşılamak için 10 binin
üzerinde fide dağıtılacak.

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım
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“16. Öğrenci Etkinlikleri Haftası” kapsamında düzenlenen
etkinliklerde stant açan Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi; Çam Kozalağı Şuruplarından, Güvem Eriği
Marmelatlarına ve Yozgat’ın nadide endemik bitkilerinden
üretilmiş sirkelerine kadar, Yozgat’a ait birçok yöresel ürünü
sergiledi.
Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
girişimcilerinden Ruziye Öngel, Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi ve ürünleri hakkında bilgiler verdi. Yozgat’ın
ürünlerini her platformda tanıtmaya gayret ettiklerini dile getiren
Öngel, “ Öncelikle herkese merhabalar. Bugün Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi dekanlığının bizler için hazırlamış olduğu 16.
Öğrenci festivalinde bir aradayız. Bizde Yozgat’tan, Yozgat Kadın
Girişimi ve Kooperatifi olarak ürünlerimizi buraya getirerek
hem tanıtımını yaptık hem de satışlarını gerçekleştiriyoruz. Çok
yoğun bir ilgi var. Bizler burada çok memnun kaldık. Sizlere biraz
ürünlerimizden ve kooperatifimizden bahsedeyim; Kooperatifimiz
on ortaklı bir kadın girişimi kooperatifidir. 10 ortağımızın, 10’nu da
kadınlardan oluşmaktadır. Bizler Yozgat’ı ön plana çıkarabilmek
için Yozgat’tan gittiğimiz başka memleketlere, başka insanlara
hediye olarak Yozgat’ı götürebilmek için Türkiye’nin ilk milli parkı
olan Çamlık’ın, çam kozalaklarından çam kozalağı şuruplarını
ürettik. Bunları tamamen uzman tariflerle ürettik, çeşitlendirdik.
Aynı zamanda güvem eriği marmelatlarımızı ürettik. Aynı zamanda
Yozgat’ımızın nadide endemik bitkilerinden sirkelerini ürettik.
Bunları insanlarla buluşturuyoruz. Yüzde 100 organik olarak ürettik.
İçme suyu kullandık. Kesinlikle şeker, tatlandırıcı ve kimyasal
kullanmadan ürettik. Kullananlar çok memnun, geri dönüşlerimiz
çok güzel. İnşallah bundan sonraki süreçte sahada daha etkin,
kadının gücünü daha güzel gösteren şekilde ve Yozgat’ı tüm
dünyaya tanıtacak şekilde sahada etkin şekilde çalışmayı
planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.
Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
girişimcilerinden Atiye Karameşe,” hepinizin desteklerini
bekliyoruz” dedi. Yozgat’ı tanıttıklarını kaydeden Karameşe, “
Ben Yozgat Kadın Kooperatifi girişimcilerinde Atiye Karameşe.
Ankara bulunmaktayız. Ürünlerimizi tanıtmak için geldik. Hepinizin
desteklerini bekliyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz”
ifadelerini kullandı.
Enka Temizlik Şirketi ve Enka Grup Emlak işletmelerinin
yöneticisi Enes Karameşe, Ankara’ya Yozgat Kadın Girişimi Üretim
ve İşletme Kooperatifi’nin kurmuş olduğu standa destek vermek
için geldiğini söyledi. Enes Karameşe: “Enka Temizlik Şirketi
ve Enka Grup Emlak işletmelerinin yöneticisiyim. Bugün burada
Ankara’da, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kurmuş olduğu
etkinlik fuarında, Yozgat Kadın Kooperatifinin kurmuş olduğu
standa destek olmak için geldim. Siz büyüklerimizden de kadın
girişimcilerimize aynı şekilde desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür
ederim” açıklamalarında bulundu.
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse:

"BiZLER iŞ ÜRETiYORUZ,

ONLAR MAZARET"
Mamak Belediyesi 3 yıllık faaliyetlerin anlatıldığı bir basın lansmanı
düzenledi. Lansmana yerel ve ulusal basından çok sayıda temsilci
katıldı. Kameralar karşısına geçen Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, 3 yılda yapılan faaliyetleri ayrıntısı ile paylaştı.

Millet kıraathanelerinden,
uyanık kütüphanelere, aile
bilim merkezlerinden, gençlik
merkezlerine, lavanta bahçesi’nden,
yüzme havuzlarına, mahalle
konaklarına kadar, 3 yıl içinde yapılan
98 projeyi anlattı.
Hesap verebilir bir duruş
sergilediklerinin altını her
fırsatta çizen Başkan Murat
Köse, “Mamaklıların yaşam
kalitesini artırmak için çalışıyoruz.
Maharet, sadece şehir kurmakta
değil, o şehrin insanlarının
kendini mensup hissedecekleri,
aidiyet rengini almış bir anlayış
oluşturmaktadır. Mamaklıların
vergileri ile oluşturduğumuz belediye
kaynaklarını Mamaklıların yaşam
kalitesini artırmak için kullanıyoruz.
Yani vatandaştan toplanan vergiler
hizmet olarak yine vatandaşa geri
dönüyor. Tüm hizmetlerinde birinci

sınıf olma gayreti taşıyan, “ben”
yerine “biz” diyen, şahsi değil ortak
akılla çalışan; hak, hukuk ve adalete
inanan, doğruluk ve tarafsızlık için
mücadele eden, ilkeli ve disiplinli bir
yönetim anlayışı ile Mamak’ı daha
ileri götürmek için çalışıyoruz” diye
konuştu.
“BİZLER İŞ ÜRETİYORUZ,
ONLAR MAZERET”
Konuşmasına “Seçimde
verdiğimiz vaatleri anlatacağımız,
Mamak halkına hesabını vereceğimiz
toplantıya hoş geldiniz” diyerek
başlayan Mamak Belediye
Başkanı Murat Köse belediyecilik
anlayışlarından bahsetti.
Başkan Murat Köse, “İki tür
insan vardır; birincisi iş üretenler,
ikincisi mazeret üretenler. Bizler
her zaman iş üretenlerden olmayı
tercih ettik ve bu yönde gayret sarf
ettik, başarıya da ulaştık. Maalesef

muhalif belediyelerde aynısını
söylemek mümkün değil… Biz
iş üretirken onlar hep mazeret
üretiyorlar. Yapamadıkları her iş için
bir mazeretleri var. Adeta evde sular
kesikti ders çalışamadım diyen haylaz
çocuklar gibi girdikleri her sınavda
hepsi sınıfta kaldı. Elbette ilk seçimde
millet onlara hak ettiği karneyi açık
olarak gösterecektir” diye konuştu.
Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse, Mamak Belediyesi’nin
faaliyet lansmanında sosyal medya
belediyeciliği yapanların balonlarının
artık patladığını söyledi.
Başkan Murat Köse şöyle konuştu:
“Sosyal belediyeciliğe sığınan
ama aslında “sosyal medya”
belediyeciliği ile algı yönetimi
ile çalışanlar saklanacak yer
bulamıyorlar. Vaatlerinin bir
balondan ibaret olduğu, o balonların
teker teker patlamasıyla ortaya
çıkıyor. Ama atalarımızın dediği
gibi “zararın neresinden dönersen
kardır” anlayışı ile milletimizin
giderek bunlarla aralarına mesafe
koyduklarını görüyoruz. Bizler de
bu süreçte milletimizin sesi olmak
adına verilen sözleri ve vaatleri takip
ediyoruz…”
“ESKİ TÜRKİYE’NİN
İZLERİNİ TAŞIYORLAR”
Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, belediyeciliği yanlış işlerde
kullananları hedef aldı:
“Şişirilen belediye kadroları,
denetimden kaçırılan belediye
şirketlerinin hesapları, saklanan
belgeler, adeta kabileye dönüşen
yönetimler, ahbap çavuş ilişkileri tam

da eski Türkiye’nin izlerini taşıyor.
Eleştiriler karşısında çirkinleşen
tavırlar alıyorlar. Suç işlerken
yakalanmış olmanın verdiği telaşla
yaptıkları işleri de ellerine yüzlerine
bulaştırıyorlar.”
10 MİLYON
METREKARELİK ALANA OSB
Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, söz verdikleri vaatlerden
daha fazlasını milletin hizmetine
sunduklarını söyledi, yapılacak
projelerin de müjdesini verdi.
Bunlardan biri de Mamak Organize
Sanayi Bölgesi… Başkan Murat
Köse, “10 milyon metrekarelik bir
alanı işaretledik. ASO ile birlikte bu
projemize başlayacağız. Organize
Sanayi Bölgesi inşa edeceğiz. Güzel
Mamak’ımızda insanlarımız istihdam
alanına kavuşmuş olacak” diye
konuştu.
“BİZ ÖNCE İNSAN DEDİK”
Sadece imar eden değil insanı
ihya eden bir belediyecilik anlayışını
her zaman düstur edindiklerini
söyleyen Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse, sözlerini şöyle
tamamladı:
“Her zaman güler yüzü, saygıyı,
samimiyeti, tevazuyu işlerimizin
merkezine yerleştiriyoruz.
Vatandaşa değer veren, sorunlarına
samimiyetle çözüm arayan, gayretli,
çalışkan dürüst bir belediyecilikten
bahsediyorum. Hepimiz çok iyi
biliyoruz ki gönülden yapılan
her iş bereketlenir, yüksünerek
yapılan işlerin ise hiç kimseye bir
faydası olmaz. Göreve geldiğimiz
ilk günden itibaren 98 projenin

yapımını tamamladık hizmete açtık.
15 projenin daha yapımı devam
ediyor. Mamak’ın geleceği için tüm
gayretimizle çalışıyoruz. Mamak’ın
hak ettiği değere kavuşması için
gece gündüz 24 saat çalışmaya
devam edeceğiz. Halkımızın duaları,
bizim gayretlerimizle Mamak’ı çok
daha ileriye taşıyacağız. Her gün bu
heyecanla işimizin başındayız. Bugün
3 yılda kat ettiğimiz mesafe ortada.
Odağımıza insanı koyduk, önce
insan dedik. Dürüst çalışmanın ve
verilen sözleri tutmanın karşılığında
elde edilen güvenin, bizler için en
önemli sermaye olduğuna inanıyoruz.
Planlı programlı ve büyük bir uyumla
çalıştığımız, her adımı düşünerek
ve planlayarak attığımız için bugüne
kadar önümüzü net görmeyi ve
doğru kararlar almayı başardığımızı
biliyoruz. Bu topraklara ve milletimize
karşı, yüreğimizde büyük bir
sorumluluk duygusu taşıyoruz. Tek
hedefimiz var, Türkiye’ye yakışır bir
Mamak oluşturmak.”

AHMET CEVAD ANITINA

NURi PAŞA JESTi
Etimesgut Belediyesi'nin Türk Tarih
Müzesi ve Parkı'na Azerbaycan milli
şairi Ahmet Cevat'ın heykelini dikmesi
Azerbaycan'da ses getirdi, heykel
memnuniyetle karşılandı. Azerbaycan
Meclisi'nde "Kardeşlerimizin bu
davranışına biz de Kafkas İslam Komutanı
Nuri Paşa'nın heykelini Bakü Meydanı'na
dikelim" önerisi geldi. Etimesgut
Belediyesi tarafından Türk Tarih Müzesi ve
Parkı'na Çırpınırdın Karadeniz şiirinin ve
Azerbaycan milli marşının yazarı merhum
Ahmet Cevat'ın heykelinin dikilmesi
iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını
daha güçlendirdi. Ahmet Cevat Heykeli
Azerbaycan'da memnuniyetle karşılandı.
Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili
Fazıl Mustafa konuyu meclis gündemine
taşıdı, Mustafa, “Ankara'da bağımsızlık
şairimiz Ahmet Cevat'a güzel bir heykel
dikildi. Bu, Türkiye'den Azerbaycan'a

kardeşçe bir hediyedir. Ne harika bir
davranış. Şimdi sıra bizde. Buna değerli bir
kardeşçe adımla karşılık vermenin zamanı
gelmedi mi? Azerbaycanlı kurtarıcı Nuri
Paşa'nın Bakü'deki Azneft Meydanı'nda
at sırtında heykeli! Biz Ahmed Cevad'a
ne kadar seviniyorsak, Türkiye'deki
kardeşlerimiz de o kadar seviniyor" diye
konuştu. Bu açıklamayı Başkan Enver
Demirel karşılıksız bırakmadı. Demirel
şunları kaydetti: "Türk Tarih Müzemizde
Azerbaycan Milli Marşının yazarı, İstiklal
şairi merhum Ahmed Cavad'ın heykelinin
açılışının Azerbaycan Milli Meclisi’nde
gündeme gelmesi ve kardeşçe bir
hediye olarak görülmesi bizleri çok
memnun etmiştir. Etimesgut Belediyesi
olarak, Bakü'ye yapılması önerilen Nuri
Paşa'nın heykelinin yapımını ve dikimini
üstlenmekten büyük memnuniyet
duyacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.
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ÇALIŞTAYDA
ÇAMLIK TV
DE YER ALDI

YEREL MEDYAYI
BULUŞTURAN ZiRVE

Yerel Medya Çalıştayı'na Çamlık
Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni
Tarık Yılmaz da katıldı. Çamlık Medya
Grubu Genel Yayın Yönetmeni Tarık
Yılmaz, Çalıştay’da Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bir
araya gelerek Çamlık Medya Grubu
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Altun, Çamlık Medya Grubu’nu ve
Çamlık TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık
Yılmaz’ı çalışmalarından dolayı tebrik
etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından
“Yerel Medya Çalıştayı” düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans
Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, yerel ve ulusal basından temsilciler katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin göçmen
politikasının "Sistematik dezenformasyon ve
toplumsal mühendislik girişimleri"nin son hedefi
olduğunu belirterek, "Devlet ve millet olarak,
bu konuda insani ve vicdani değerlerden uzak
şekilde kötücül hesaplarla siyasal menfaat
devşirme girişimlerine hiçbir şekilde fırsat
vermeyeceğiz" dedi.
Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, açılışta yaptığı
konuşmada, içinde bulundukları çağın bir
yönüyle güvenlik tedbirlerinin arttığı bir yönüyle
de verilerin bollaştığı ve çeşitlendiği bir çağ
olduğunu belirtti.
Bugün ülkeler arasındaki en büyük
mücadelenin, güvenliği sağlama ve verileri
denetleme üzerinden gerçekleştiğini ifade
eden Sözen, eski dönemlere bakıldığında ise
dünyada ekonomik gelişmişliğin petrol ve diğer
doğal kaynakların üzerinden ölçümlendiğini
söyledi.
Sözen, bugün petrolü değil, verisini gösteren
ülkelerin gelişmiş ülkeler kategorisinde
yer aldığını belirterek, "Dünyanın yeni bir
örgütlenme biçimi var. Bunun içinde veriler,
algoritmalar, dijital bir ekosistem var. Bu çağın
istenmeyen olguları olarak manipülasyon,
dezenformasyon gibi birtakım süreçler var.
Bugün bunlar hemen her ülkeyi tehdit edecek
kadar önemli hale gelmiş durumda" diye
konuştu.
Salgın sürecinde yapılan çalışmalarda,
dezenformasyonun çok daha fazla
yaygınlaştığının görüldüğünü,
dezenformasyonun ülkelerin korkusu haline
geldiğini ifade eden Sözen, şunları kaydetti:
"Dezenformasyon bir tehdit olma özelliği
taşıyor. Son günlerde özellikle ülkemizin
gündemine oturan, sığınmacılar ve göçmenler
hakkında yayılan bilgiler çok tehlikeli bir
dezenformasyon sürecini gösteriyor. Sayın
Cumhurbaşkanımız ve İletişim Başkanlığımızın
bize sunduğu verilerden anlıyoruz ki son
yıllarda, aylarda 10 milyon göçmenin girişi
engellenmiş durumda. 500 bin Suriyeli gönüllü
olarak ülkesine gönderilmiş durumda. Tehlikeli
bölgeler terörden temizlenmiş ve tehlikeden
arındırılmış durumda. Böyle olmasına rağmen
tehdit edici filmler, söylemler bir şekilde
gündemimizi meşgul etti. Genetiğinde
göçmenler olan cumhuriyet tarihinin aksine
göçmenlere karşı politikalar geliştirmek bu
coğrafyaya ait bir söylem değil."
Sözen, göçmen karşıtı söylemlerin aynı
zamanda İslamofobiyi de destekleyen söylemler
olduğunu, bunların birlikte düşünülmesi
gerektiğini dile getirdi.
Dünyadaki en büyük güvenlik kuruluşlarının,
başta NATO'nun, dezenformasyon ve
manipülasyon konusunda uzun yıllar çalışma
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yaptığını anlatan Sözen, dezenformasyon
sürecinin, ülkedeki birçok kurumun dahil
olacağı süreç şeklinde değerlendirilmesi
gerektiğini aktardı.
BİK'in gazete, dergi ve internet siteleriyle
ilgilendiğini, düzenleyici, denetleyici ve
destekleyici fonksiyonları olan bir kurumda
çalıştıklarını ifade eden Sözen, kurumun
dezenformasyonla mücadelenin merkezinde
yer aldığını dile getirdi.
Kurumun iki temel ilkesi olduğuna dikkati
çeken Sözen, şöyle devam etti:
"Milli güvenliğe ve ülke menfaatlerine
aykırı yayın yapanlara devlet desteğinin
yararsızca dağıtılmasından yana değiliz. Bu
süreç böyle devam edecek. Yerleşik amacı
gazetecilik yapmak olan gazeteciler ve
mevzuatla belirlenmiş yükümlülükleri yerine
getiren bütün yayın kuruluşlarına desteğimiz
tamdır. Yerel medyaya tarihin en büyük desteği
verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımıza bu
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yerel
medyayı güçlendirmek bizim için çok önemli."
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı
Sinan Burhan da Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığının Anadolu medyasına, yerel
medyaya her zaman sahip çıktığını, destek
olduğunu ifade etti.
Anadolu medyasının milli ve yerli olduğunu
anlatan Burhan, "Anadolu medyasında mandacı,
darbeci olmaz. Son dönemde sosyal medya
mecralarında ülkemizle ilgili kara propaganda
yapıyorlar. Yerel medya bunlara karşı sigortadır,
önemli durum tespiti yapar, bunlara karşı
çalışma yapar. Yerel medya bunlara karşı
dimdik ayaktadır" diye konuştu.

Burhan, yerel televizyon kanallarının dolar
üzerinden alınan uydu fiyatlarından mustarip
olduğunu belirterek, bu ücretlerin Türk lirasına
çevrilmesini istedi.
Radyoların da telif hakları nedeniyle
sıkıntılar çektiğine işaret eden Burhan, kamu
reklamlarından yerel medyaya da destek
sağlanması talebinde bulundu.
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür
Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf
Özhan, dezenformasyonla başa çıkabilmenin en
etkin yolunun medya okur-yazarlığı olduğunu
söyledi.
Özhan, Anadolu Ajansının dezenformasyonla
daha etkili şekilde başa çıkabilmek için
"Doğrulama Editörlüğü" kurduğunu kaydetti.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zakir Avşar ise yerel medyanın
gazetecilik okulu olduğunu, Türkiye'nin
en başarılı gazetecilerinin yerel medyada
yetiştiğini belirtti.
Yerel gazete olmazsa çok sesliliğin
olmayacağını anlatan Avşar, şunları kaydetti:
"Yerel medya haberciliğin kılcal damarıdır.
Bu kadar önemli bir yapıdan bahsediyoruz.
Burada dijitalleşme olmazsa olmaz. Yerel
medya da dijitalleşmeden etkilendi. Uyduya
çıkıyoruz. Sadece gazetelerimiz, dergilerimiz
etkilenmedi, televizyonlar da etkilendi. Yerel
medyaya desteğin çok farklı boyutlarda olması
lazım. Yerel medyaya teknoloji desteği ve
teknoloji eğitimi vermemiz gerekiyor. Uydu
ücretleri, yerel medyayı zorluyorsa burada
bir sorun var demektir. Bunun mutlak suretle
aşılması gerekir. Yerel medya ne kadar
güçlüyse demokrasimiz o kadar güçlü olur."
TARIK YILMAZ

Hıdırellez heyecanı Altındağ’da yaşandı.
Başkent Millet Bahçesi’nde Altındağlı
kadınlar, baharın gelişini gönüllerince
eğlenerek kutladı.
Altındağ Belediyesi tarafından Başkent
Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen
Hıdırellez kutlamaları renkli anlara sahne
oldu. Kaşıkla yumurta taşıyan, çuval yarışı
yapan, halat çekme yarışı yapan ve uçurtma
uçuran kadınlar, çocuklar gibi eğlendi.
Kadınlar, Hıdırellez ritüellerini de yerine
getirdi. Dilek çarkı çeviren kadınlar, dilek
ağacına niyetlerini astı.
Hıdırellez’in toplumsal birlikteliği
güçlendirmek için anlamlı bir gün olduğunu
söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç.
Dr. Asım Balcı, “Hıdırellez, Türk dünyasının
ortak değerlerinin yaşatıldığı önemli bir gün
olmasının yanı sıra, dünyaya yayılan Türk
kültürünün buluşma noktalarından biridir.
Hıdırellez demek, toplumsal birliktelik
demektir. Toplumsal birlikteliğimizin
devamı için ve bu birlikteliğimizi
güçlendirmek için kültürümüze, gelenek
ve göreneklerimize sahip çıkmak, onları
yaşatmak ve mutluluğumuzu paylaşmak
çok önemli. Altındağ Belediyesi olarak bu
konunun öneminin farkındayız” dedi.
Başkan Balcı “Kış mevsiminin ağırlığını
üzerimizden atmak, tabiatın uyanışını,
baharı kutlamak ve bu sevinci hep beraber
yaşamak için Millet Bahçesi’nde bir araya
gelen tüm vatandaşlarımıza, tüm renkleriyle
ve sıcaklığıyla yaşanacak bahar ayları
diliyorum” ifadelerini kullandı.

