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MAMAK’LI ÇOCUKLAR

EREN AĞABEYLERINI UNUTMADI
Mamak Belediyesi, 15
yaşındayken şehit olan Eren
Bülbül’ü unutmadı, Mamak
Belediyesi buz pateni pistinde
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ANKARA’NIN ULAŞIMINI
ANKARA'LILARA SORDUK
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 10

Ağustos 10 Eylül tarihlerindeki metro çalışmasını ve Ankara’nın ulaşımını Ankaralılara sorduk.
O TARİHE KADAR KAPALI
Vatandaşlar genel olarak ulaşımda aksama
olmadığını belirtirken bazı vatandaşlar ulaşımın
pahalılığından şikayet etti. Batıkent Sincan
metro hattı üzerindeki İstanbul yolu- arasındaki
bölgede 129 metrelik alanı kapsayan çalışma
10 Ağustos 10 Eylül arasında gerçekleşecek.
Vatandaşların alt yapı çalışmalarından en az
şekilde etkilenmesi adına otobüslerle ring
seferleri düzenlenmekte.
Haberi iç sayfada
Ceren Hanım: ‘’Ankara’nın
ulaşımında sıkıntı olduğunu
düşünmüyorum. Bence
gayet bir şekilde ulaşım
sağlıyorum. Ben metro
fazla kullanmadığım
için genelde ego ile
gidip geliyorum hiç
kullanmadığımız ulaşım
aracı.’’ dedi.

İNDİRİM BUGÜN

BASLIYOR
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel
tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına
geçilecek. Haberi dış sayfada

A
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ABB VE AKK KÜLTÜREL
MIRASA SAHIP ÇIKIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara
Kent Konseyi (AKK) tarihi ve kültürel
değerleri korumaya yönelik çalışmalarını
sürdürmeye devam ediyor. ABB Kültür ve
Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve AKK
Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi kültürel
miras şantiyeleri kapsamında Arkeopark Kazı
Alanı, Roma Tiyatrosu ve Kaleiçi Şantiyesine
ziyeret gerçekleştirdi. Ankaranın tarihi ve
kültürel mirasını korumaya ve geliştirmeye
yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi ve
Ankara Kent Konseyi ortaklığıyla devam
ediyor.

BELEDİYE AŞURE

İKRAM ETTİ

Gölbaşı Belediyesinden destek
hizmetleri müdürlüğü tarafından aşure
dağıtımı bu senede ilçedeki camilerde
dağıtılarak vatandaşların muharrem
ayının tebriği gerçekleşti. Gölbaşı
Belediyesinden destek hizmetleri
müdürlüğü tarafından aşure dağıtımı bu
senede ilçedeki camilerde dağıtılarak
vatandaşların muharrem ayının
tebriği gerçekleşti. Aşurenin birlik
ve beraberliğin simgesi olduğunun
altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı
Ramazan Şimşek “Aşure bizlere
farklılıklarımızla beraber bir arada
yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu
yüzden bugünün anlamı çok değerlidir.
Tüm inançları, tüm düşünceleri kardeşçe
yaşadığımız bir ülkede, iyilikleri
paylaşmak, güzellikleri birlikte yaşamak,
birlikte üzülmek hepimizin ortak kaygısı,
ortak geleceği olmalıdır" dedi.
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Yenimahalle'de

ARALIKSIZ MÜCADELE

Yenimahalle Belediyesi,
yaz aylarında rutin olarak
gerçekleştirdiği haşerelere
karşı ilaçlama çalışmalarını
aralıksız şekilde sürdürmekte.
Yenimahalle Belediyesi,
yaz aylarında rutin olarak
gerçekleştirdiği haşerelere
karşı ilaçlama çalışmalarını
aralıksız şekilde sürdürmekte.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
çalışmalarını ilçenin tüm
mahallelerini kapsayacak
şekilde hızla devam
ettirmekte.Yenimahalle’de
parklarda, yeşil alanlar, sulak
alanlar ve müstakil evlerin
bulunduğu alanlarda ilaçlama
faaliyetlerini yürüten ekipler,
ilçe sakinlerinin sineksiz bir

yaz geçirmesi için düzenli bir
şekilde çalışıyor.
Sağlık Bakanlığı
tarafından ruhsatlı biyosidal
ilaçlar kullanarak ilaçlama
çalışmalarını sürdüren
Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri; 7 adet soğuk sisleme
makinası ile sivrisinek
ve karasinek türlerinin
yaygınlaşmasını engellemek
amacıyla düzenli olarak
ilaçlama faaliyetlerine devam
ediyor Vatandaşların talepleri
doğrultusunda Temizlik İşleri
Müdürlüğü’nün 0312 278 75
16 numaralı telefonundan
ücretsiz olarak randevu ve
bilgi alabilmekte.
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ENDEMIK VADI'YE BÜYÜK İLGİ
Bilim Pursaklar’ın minik kâşifleri,
Endemik Vadi'de düzenlenen gözlem
etkinliğinde teleskopla Ay'ı inceledi.
Bilim Pursaklar’ın minik kâşifleri,
Endemik Vadi'de düzenlenen gözlem
etkinliğinde teleskopla Ay'ı inceledi.
Pursaklarıın minik kaşifleri ,Endemik
Vadideki gözlem etkinliğinde teleskopla
Ay’ı inceleyen minikler eğlenirken
öğrenmenin keyfini çıkardı.
Astro Atölyeler ile astronomi, uzay ve
havacılık alanı ile ilgili Endemik Vadi'de
gerçekleştirilen 5 farklı atölye etkinliği ile
Ay'ı gözlemledi.
İÇ SAYFADA
HABERİ
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ANKARA’NIN ULAŞIMINI
ANKARA'LILARA SORDUK
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 10

Ağustos 10 Eylül tarihlerindeki metro çalışmasını ve Ankara’nın ulaşımını Ankaralılara sorduk.
Eren Umut: ‘’Ankara da ulaşım çok güzel her yerde her
yere artık ulaşım sağlanıyor ama ücretler çok pahalı yani
mesela biz ücrete dört lira veriyoruz dolmuşta, otobüste
de aynı fiyat ama bizim bir gelirimiz yok bizim bir gelir
kaynağımız yok bizim parayı karşılayacak bir şeyimiz
yok. Benim babam asgari ücretle çalışıyor, asgari ücret
artık karşılamıyor. Su olmuş 5 lira, şuradan bir su almaya
kalksam 5 lira veririm suya. Sakız almaya kalksam sakıza
1 lira diyorlar, yani bizim şu an da cebimizde su alacak
paramız bile yok. Artık her şeyin ulaşımı da, maaşa da
bağlayabilirim. Her şeyi her şeye de bağlayabilirim.
Çünkü verdikleri parayla ulaşım sağlanması çok zor.

Hüsnü Gümüşer:
"Ankara’nın ulaşımı iyi ama 6,5 lira
olmuş metro, öğrencide pahalı
3,5 lira olmuş. Sıkıntı bu konuda
ulaşımda biraz pahalı biraz
indirim olması gerekiyor. Bide biz
öğrenciyiz şimdi. Ulaşımda metro
falan kullanıyoruz şimdi, bu konuda
sıkıntı oluyor. 6,5 lira pahalı bizim
için, öğrenciyiz sonuçta. Ring
seferlerinden memnunum, hemen
geliyor ama çok kalabalık oluyor

Bizde öğrenciyiz bizde her gün gidip geliyoruz. Her
gün gidip gelmek bir ayda benim en kötü 400 lira yol
param gidiyor. Yaşlılara ücretsiz ego verebiliyorlar, bize
neden vermiyorlar? Öğrencilere vermeleri gerekirken
65 yaşındaki adam, evinden 10 km, 20 km uzağa gidip
gezebiliyorsa ücretsiz bir şekilde bizimde bunu yapmamız
lazım, bizimde hakkımız. Otobüsün doluluk oranından
hiç memnun değilim, çalıştığım zamanlar akşam beşte
çıkıyordum, otobüse binemiyordum. Üç otobüs art arda
geçiyor hiçbiri almıyor. Ulaşım güzel, seviyoruz Ankara’yı
ama bazı yerlerde hata yapıldığını düşünüyorum. Seferlerin
arttırılmasını istiyorum.’’ dedi.

zaten otobüsün içerisi, bu yüzden
biraz daha arttırılması gerekiyor,
seferlerin biraz daha hızlandırılması
gerekiyor. Metro çalışması hakkında
düşüncelerim, insanlar işlerine
doğru düzgün gidip gelemeyecekler.
Metroyu kullanamayacaklar. Başka
ulaşım araçlarını kullanacaklar, buda
trafiği arttıracak. Bu bizim trafiğimizi
de fazladan etkileyecek, metroları
da kötü etkileyecek insanlar sonuçta
ulaşım yapamıyor.’’ dedi.

Murat Acer:
"Ben 12 sene yaşadım burada
şu an İstanbul’dayım. Eskiye
göre baya bir düzelme var
ulaşım anlamında, Mansur
Yavaş güzel yatırımlar yapıyor
bu konu hakkında kendisini her
konuda destekliyoruz. Metro
çalışması çok geç kalınmış bir
uygulama çok çok geç, sadece
Ankara için değil tüm Türkiye
için geç kalınmış bir uygulama.

Şöyle söyleyeyim Londra da
1800’lü yıllarda ABD’nin metro
yeraltında örümcek ağ gibi
uygulanmış.
O yıllardan bu yıllara kadarda
geliştirerek gidiyor. Bizde
ise şurada daha 5 yıldır
örnek vermek gerekirse
üzerinde durulmaya başlandı,
çabalanıyor geç kalınmışta
olsa. İmkanlar dahilinde metro
kullanıyorum.’’ dedi.

Mert Bey:
‘’Haberim var ben
otobüs kullanıyorum.
Metro şu an kapandığı
için, ben Eryaman
tarafında oturuyorum,
önce otobüs
kullanıyorum sonra
aktarma yapıyorum
ancak metroyla ancak
öyle oluyor yani, ama
sıkıntı yok yani bizim

Vatandaşlar genel olarak ulaşımda aksama
olmadığını belirtirken bazı vatandaşlar ulaşımın
pahalılığından şikayet etti. Batıkent Sincan
metro hattı üzerindeki İstanbul yolu- arasındaki
bölgede 129 metrelik alanı kapsayan çalışma
10 Ağustos 10 Eylül arasında gerçekleşecek.
Vatandaşların alt yapı çalışmalarından en az
şekilde etkilenmesi adına otobüslerle ring
seferleri düzenlenmekte.

Berke Koç: ‘’Ankara da ulaşım şu açıdan güzel, otobüs
seferlerinin düzenlenmesi açısından güzel ama sıkıntı şu
metrolarda şu yürüyen merdivenlerin sürekli arızalanması
benim çok sinirimi bozuyor bir, ikincisi şu en son Ankara da
sel felaketi olmuştu. Orada dediler ki iki metro bozuldu yukarı
çıkın, araçlar yukarıda kalkacak falan saat 7’ye veriyorlar ben
5’te gitmişim oraya iki saat yağmurun altında ne yapacağım?
Hatta gerekli yerlere yazdım ama yine de gerekli sonucu
alamadım. O beni gerçekten üzmüştü. İkinci olarak bu küçük
otobüsler Ankara için bence mantıklı otobüsler değildi. Onun
dışında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ulaşım fiyatlarında
da bir sıkıntı var çünkü; baktığınızda yine toplu taşımaya pahalı binen büyük
şehirlerden biriyiz. Konya’ya baktığımızda biz gerçekten maliyetli biniyoruz. Bu kadar
kalabalık bir şehirde kazanç çokken neden fiyatlar bu kadar yüksek? Bunu bilmiyorum
cevabını verirler mi? Bunu da bilmiyorum. Yani bu belediyenin en büyük sıkıntılarından
bir tanesi bu. Metro istasyonlarında çalışma olması güzel bir şey, kötü bir şey değil
Ankara için faydalı olan bir şey. Ben Batıkent tarafında oturuyorum Mesa ile botanik
arasında, Ankara’nın en yeni metroları o tarafta yapıldı yani niye orayı şey yapıyorsunuz
yani. Şu an oralara neden yapıldığının gerekçesini bilmiyorum ve onun hakkında yorum
yapmam doğru olmaz am bana göre mantıklı değil. Yetkililer onun hakkında bir çalışma
yapmıştır.’’ dedi.
İsmini Vermek istemiyor:
‘’Ben kullanmıyorum
araba ile gidip geliyorum,
olduğum yerde toplu
ulaşım yok o nedenle,
çok sık kullanmıyorum
bayramdan bayrama, bu
konuda iyi bir röportajcı
değilim diğer arkadaşlar
size daha fazla yardımcı
olacaktır. ‘’ dedi.

için aksasa da bir
şekilde ulaşacağız yani
mecburuz. Önceden
yapılsaydı daha iyi
olurdu çünkü herkes
işine gidecek ne
bileyim kursu olan oraya
gidecek. Bence bu
biraz saçma geldi bana,
akşam saatleri veya
gece saatleri yapmaları
daha mantıklıydı.’’ dedi.

Bora Özkan: ‘’Ankara da ulaşım iyi ancak pahalı günümüz
şartlarında normal sayılır, onun dışında internetten bakarak
dolmuş otobüs gibi ulaşım araçları ile bir şekilde ulaşım
sağlayabiliyorum ,normalden 2-3 kat yavaşlıyordu metro
İstanbul yolunda onunla ilgili sanırım çalışmalar düzelecekse
gayet normal yani otobüs ringleri var galiba Batıkent’e düzgün
bir şekilde çalışıyor ama metro kadar olur mu bilmiyorum ama
yine de ulaşım var ,doluluk oranı biraz dolu ancak her 1 dk bir
kalkıyor o yüzden iyi diyebilirim.’’ dedi.

Cemal Çolak: ‘’Tamirat tadilat var olacak o
kadar otobüsü var metrosu var oda olmasa
metrosu var şu an için sıkıntı yok böyle
çalışmalarda kapalı yollarda yardımcı
olacağız metroda kullanıyorum otobüste
duruma göre takside kullanıyorum, otobüs
yoksa taksiyle gidiyoruz.’’ dedi.

Hacer Hanım: ‘’Valla çok iyi
değil özellikle son zamanlarda.
Ankara önceden daha iyiydi.
Otobüsleri kısıtlamışlar rezil
olduk, önceki gibi değil, önceden
daha fazlaydı, daha rahattı şimdi
biraz kısıtlamışlar. Metro pek
kullanamıyorum onun hakkında
bir şey söyleyemem.’’ dedi.
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Öğretmenin Unvan İhtiyacı

ABB VE AKK KÜLTÜREL
MIRASA SAHIP ÇIKIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK) tarihi ve

kültürel değerleri korumaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve
Ankara Kent Konseyi (AKK) tarihi ve
kültürel değerleri korumaya yönelik
çalışmalarını sürdürmeye devam
ediyor.
ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları
Daire Başkanlığı ve AKK Ankara
Kalesi Çalışmaları Meclisi kültürel
miras şantiyeleri kapsamında
Arkeopark Kazı Alanı, Roma
Tiyatrosu ve Kaleiçi Şantiyesine
ziyeret gerçekleştirdi. Ankaranın
tarihi ve kültürel mirasını korumaya
ve geliştirmeye yönelik Ankara
Büyükşehir Belediyesi ve Ankara
Kent Konseyi ortaklığıyla devam
ediyor. ABB Kültür ve Tabiat
Varlıkları Daire Başkanlığı ve
Ankara Kent Konseyi Ankara Kalesi
Çalışmaları Meclisi kültürel miras
şantijeleri kapsamında bir faaliyeti
düzenledi.
Kültür ve Tabiat Varlıkları
Daire Başkanlığı ve Ankara Kent
Konseyi Ankara Kale Çalışmaları
Meclisin’den oluşan 40 kişilik
grup kültürel miras şantiyeleri
kapsamında Arkeopark Kazı
Alanı, Roma Tiyatrosu ve Kaleiçi
Şantiyesini gezdi.
Yapılan geziyİ değerlendiren
Ankara Kalesi Meclisi Başkanı ve
AKK Danışma Kurulu üyesi Şevket

Bülent Yahnici, ‘‘Tarihi ve kültürel
değerlerimizi yakından tanımamız
için bu geziyi düzenleyen Kültür ve
Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir
Ödemiş’e teşekkürlerimi sunuyorum

Toplumsal bir hastalık haline gelen sınav, her alanda
karşımıza çıkar oldu.
Sınavdan maksat, arz talep dengesini ayarlayabilmenin en kestirme yolu olması
gerekirken insanları çeşitli
konularda değerlendirme
aracı haline gelmiştir.
Akademik başarıyı ölçme
konusunda bir ölçüde kabul
edilebilir gözüken sınavı,
uygulama alanlarındaki beceri ve yetenekleri kalitesini
ölçmede de kullanır olduk.
Yıllarını öğretmenlik mesleğinde geçirmiş biri olarak, meslektaşlarımın maruz kaldığı kariyer
geliştirme sınavlarına değinmek
istiyorum.
Aslında iyi niyetle yola çıkılmış ve öğretmenlerin emeklerini
değerlendirmek ve o düzeyde
özlük haklarını düzenlemek olan
kariyer tespit çalışması, insan
unsurunun muhakeme gücüne,
beceri ve yeteneğinin tespitinde
hiçbir katkı sağlamayacak olan
test sınavına başvurulması akıl
alır gibi değil.
Kıt imkânları doğru kullanabilmek için talep çokluğu karşısında
eleme unsuru olan sınavın kariyer belirlemede kullanılır olması
öğretmenleri rencide etmenin en
bariz örneğidir.
Meslek sahibi olanın alanıyla
ilgili başarısı, test sınavıyla değil,
uygulamadaki farklı ve özgün
çalışmalarıyla değerlendirilmesi
gerekir.
Bilişsel zekâsı ileri düzeyde ancak iş becerisi ve meslektaşlarına
kıyasla artı değerleri olmayan
birinin sınavdan yüksek not almış
olması öğretmenlik mesleğine bir
şey katmayacağı gibi uygulama
içinde olan öğretmenlerin hüsrana uğramalarına sebep olacaktır.
Öğretmenlikte başarı, hitap
ettiği öğrenci grubunu oluşturan
öğrencileri ne kadar tanıyabildiği, onlara uygun eğitim yöntem
ve tekniklerini ne derece uygulayabildiği, öğrencilerini konuyu
öğrenmeye ne derece istekli hale
getirebildiğiyle doğrudan alakalıdır.
Test sorularına verilen cevaplarla doğru ve anlamlı tespit
yapma imkânı yoktur.
Maksat öğretmenlerin özlük

haklarını iyileştirmek ve mesleğe karşı ilgilerini
artırmaksa, sınava
alma şartlarında
olduğu gibi on yıllık
olanları uzman,
yirmi yıllık olanları
başöğretmen unvanı verilebilir.
Belirlenen yılı
dolduran ve mesleğiyle ilgili herhangi bir usulsüzlük
yaşamayan veya
ceza almayan bütün öğretmenler
belirlenen unvanlara sahip olabilmelidirler.
Aksi halde öğretmenler arasında ayrımcılığa gitme şüphesi ve
farklı şaibelerin doğması kaçınılma olur.
Genellikle siyasi atamalarla
makam sahibi olan okul müdürleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlerinin, eğitim sendikalarının insafına bırakılması, zaten son yıllarda
toplum nezdinde gün geçtikçe
değer kaybeden öğretmenlik
mesleğinin daha da itibarsızlaştırmasına katkı sağlayacaktır.
Lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlayan öğretmenler için
muafiyet getirilmesi de haklı bir
uygulama olmayacaktır.
Bir tarafta mesleğini icra ederek deneyim kazanan, alanı tanıyıp problemlere çareler üretmeye
çalışan; diğer tarafta mesleğe
atanamadığı için boş zamanının
eğitimle sürdüren veya mesleğini yürütürken bütün enerjisini
öğrencilerine harcamak yerine
kendini geliştirmekle meşgul olup
alan uygulamalarıyla ilgili hiçbir
deneyimi olmayan akademik bilgi
dışında fark yaratamayan öğretmen.
Benim asıl üzerinde durmak
istediğim konu fark yaratan öğretmeni bulup değerlendirecek ve
öğretmenlik mesleğine gönül vermiş olanların artı değerde ortaya
koydukları uygulamaları genele
yayma amaçlı tespit ve değerlendirmelerin yapılması yönündedir.
Öğretmenin unvandan önce
saygınlığa ihtiyacı vardır, öncelikle onun gerçekleşmesi yönünde
niyet, ortaya konulmalıdır.
Not: Gelecek yazılarımda konuyu işlemeye devam edeceğim.

NAZMİ
ŞİMŞEK

kent gezilerinin devam edeceğini
söyledi ve bu bizi çok mutlu etti
Ankara’da güzel şeyler oluyor
sebep olanlara gönül borcumuz
var” dedi.

ENDEMIK VADI'YE BÜYÜK İLGİ

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

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

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19

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

Bilim Pursaklar’ın minik kâşifleri,
Endemik Vadi'de düzenlenen gözlem
etkinliğinde teleskopla Ay'ı inceledi.
Bilim Pursaklar’ın minik kâşifleri,
Endemik Vadi'de düzenlenen gözlem
etkinliğinde teleskopla Ay'ı inceledi.
Pursaklarıın minik kaşifleri ,Endemik
Vadideki gözlem etkinliğinde
teleskopla Ay’ı inceleyen minikler
eğlenirken öğrenmenin keyfini
çıkardı.
Astro Atölyeler ile astronomi, uzay
ve havacılık alanı ile ilgili Endemik
Vadi'de gerçekleştirilen 5 farklı
atölye etkinliği ile Ay'ı gözlemledi.
Eğitmenlerce gerçekleştirilen
etkinliklerde çocuklar, teleskopla
dolunayın eşsiz güzelliğini aileleri
ile birlikte inceleme fırsatıda
yakaladı.
EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR
Çocukların gözlem şenliğine
yoğun ilgi göstermesinin kendilerini
ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten
"Minik kâşiflerimiz, Astro Atölyeler,
Güneş Sistemi konulu sunum,
Planetaryum gösterimi, teleskoplar

ile gökyüzü cisimlerinin gözlemi ve
meteor yağmurunu gözlemlerken,
teleskop ile Dolunay evresinde olan
ayı inceledi. Detaylı gözlemlemelerin
ardından Planetaryum (gezegen
evi) ile çocuklarımız uzay
animasyonu izlediler. Çocuklarımızın
astronomiye, uzaya, bilime ilgileri
muhteşemdi. Hem eğlendiler hem
de gözlemleyerek öğrendiler.
Pursaklar’da umudumuz çok büyük.
Çocuklarımız gümbür gümbür
geliyor" dedi.
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ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
15 AĞUSTOS 2022
PAZARTESİ

www.camlikankara.com

MAMAK’LI ÇOCUKLAR

EREN AĞABEYLERINI UNUTMADI
Mamak Belediyesi, 15
yaşındayken şehit olan
Eren Bülbül’ü unutmadı,
Mamak Belediyesi
buz pateni pistinde
çocuklar gösterileri
ile Eren Bülbülü andı.
Mamak Belediyesi, 15
yaşındayken şehit olan
Eren Bülbül’ü unutmadı.
Mamak Belediyesi
buz pateni pistinde
çocuklar gösterileri
ile Eren Bülbülü andı.
Mamak Kaymakamı Ali
Sırmalı, Mamak Belediye
Başkanı Murat Köse
ve AKP Mamak İlçe
Başkanı Erhan Sarıgöl ve
çok sayıda vatandaşın

katılımı ile gerçekleşti
. Çocukların meşaleler
eşliğinde bayraklarla
yaptıkları buz pateni
gösterisi izleyenlerden
büyük alkış aldı. Mamak
Belediye Başkanı Murat
Köse, “Şehit evladımız
Eren Bülbül’ü şehadetinin
5. yıldönümünde rahmetle
minnetle anıyoruz. Bugün
burada çocuklarımızın
Eren Bülbül anısına
yaptığı bu anlamlı
buz pateni gösterisi
hepimizi duygulandırdı.
Ben kendilerini tebrik
ediyorum. Şehidimizi
tekrar minnetle anıyorum.
İyi ki varsın Eren!” dedi.

BELEDİYE AŞURE İKRAM ETTİ
Gölbaşı Belediyesinden destek
hizmetleri müdürlüğü tarafından aşure
dağıtımı bu senede ilçedeki camilerde
dağıtılarak vatandaşların muharrem
ayının tebriği gerçekleşti.
Gölbaşı Belediyesinden destek
hizmetleri müdürlüğü tarafından aşure
dağıtımı bu senede ilçedeki camilerde
dağıtılarak vatandaşların muharrem
ayının tebriği gerçekleşti. Aşurenin birlik
ve beraberliğin simgesi olduğunun altını
çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek “Aşure bizlere farklılıklarımızla
beraber bir arada yaşama kültürünün
lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün
anlamı çok değerlidir. Tüm inançları,
tüm düşünceleri kardeşçe yaşadığımız
bir ülkede, iyilikleri paylaşmak,
güzellikleri birlikte yaşamak, birlikte
üzülmek hepimizin ortak kaygısı, ortak
geleceği olmalıdır. Bütün insanlarımızın
yüzleri gülsün. Biliyoruz ki, her şey
paylaşınca güzel ve gelecek nesle
bırakacağımız sevgi, dostluk ve
kardeşlikle yaşanabilir.” dedi.

SINEKSIZ BIR YENIMAHALLE
Yenimahalle Belediyesi, yaz
aylarında rutin olarak gerçekleştirdiği
haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını
aralıksız şekilde sürdürmekte.
Yenimahalle Belediyesi, yaz
aylarında rutin olarak gerçekleştirdiği
haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını
aralıksız şekilde sürdürmekte.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
çalışmalarını ilçenin tüm mahallelerini
kapsayacak şekilde hızla devam
ettirmekte.Yenimahalle’de parklarda,
yeşil alanlar, sulak alanlar ve müstakil
evlerin bulunduğu alanlarda ilaçlama
faaliyetlerini yürüten ekipler, ilçe
sakinlerinin sineksiz bir yaz geçirmesi
için düzenli bir şekilde çalışıyor.
ARALIKSIZ MÜCADELE
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı
biyosidal ilaçlar kullanarak ilaçlama
çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri; 7 adet soğuk
sisleme makinası ile sivrisinek ve
karasinek türlerinin yaygınlaşmasını
engellemek amacıyla düzenli olarak
ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor
Vatandaşların talepleri doğrultusunda
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 0312
278 75 16 numaralı telefonundan
ücretsiz olarak randevu ve bilgi
alabilmekte.
ÇÖPLERİN SAATİNDE
ATILMASI ÖNEM
TEŞKİL EDİYOR
Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, “Ekiplerimiz

Yenimahalle sakinlerinin sağlığı için
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Vatandaşlarımızdan gelen talepleri
anında değerlendiren ekiplerimiz
halk sağlığı için çalışıyor. Bu
süreçte sinek ve böcek türlerinin
çoğalmasını engellemek için

sakinlerimize de büyük görev
düşüyor. Vatandaşlarımızın çöp
toplama saatlerine uygun olarak ve
poşetlenmiş olarak çöplerini atması,
çöp konteynerlerinin kapağını
kapatması sinek oluşunu engellemek
için büyük önem taşıyor” dedi.

İNDİRİM BUGÜN

BAŞLIYOR
Tarım Kredi Kooperatif
Marketlerinde 30’un üzerinde temel
tüketim ürününde bugün itibarıyla
indirimli fiyat uygulamasına geçilecek.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla
mücadele kapsamında temel tüketim
ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim
kampanyası başlatıyor.
Kampanya kapsamında 30’un
üzerinde temel tüketim ürününde 15
Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle
indirimli fiyat uygulanmasına geçilecek.
İNDIRIM UYGULANACAK
ÜRÜNLER
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından
indirim uygulanacak ürünler şunlar
olacak:
“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur,
mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay
çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri,
tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta,
peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk
kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz,
kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık
deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun,
peçete, rulo havlu, kolonya, bebek
bezi”
ET ÜRÜNLERINDEKI
INDIRIMLER AYRICA
DUYURULACAK
Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu
tarafından temin edilecek ürünler,
kasap reyonu bulunan Tarım Kredi
Kooperatif Marketlerinde ivedilikle,
kasap reyonu bulunmayan marketlerde
ise gerekli hazırlık çalışmalarının
yapılmasının ardından paketli olarak
en kısa sürede indirimli şekilde satışa
sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak
indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.
İNDIRIMLI ÜRÜNLER
1400 NOKTADA
VATANDAŞLA BULUŞACAK
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri,
1400’e yakın hizmet noktasında
üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini en
iyi şartlarda tüketicilerle buluşturuyor.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri
hem üreticilerin hem de tüketicilerin
beklentilerini karşılarken, ülke
ekonomisine ve vatandaşların bütçesine
katkı sağlama bilinciyle hareket ediyor.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri
gelecek dönemlerde de imkân ve
fırsatları kullanılarak yeni indirim
kampanyalarını kamuoyuyla
paylaşmaya devam edecek.

