ARABAŞI SEZONU

ÖĞRETMENLERLE AÇILDI
TURUNCU BALONLARLA
ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİLER

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü kapsamında
emekçi kadınlarla bir araya geldi.
Haberi son sayfada

Ankara’da 130 Yozgatlı derneğin
bağlı bulunduğu Yozgatlı
Dernekler Federasyonu yine
bünyesinde bulunan Yozgatlı
Eğitimciler Derneği ile birlikte
arabaşı etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Ankara
da görev yapan
eğitimciler, bürokratlar,
sendika ve çeşitli sivil
toplum kuruluşu
temsilcileri katıldı.
Etkinlikte bir
konuşma yapan
federasyon
başkanı Ahmet

Koç eğitimin önemine
vurgu yaparak ,
Ankara’da bulunan
Yozgatlı eğitimcilerin
birlik ve
beraberliğinden
memnuniyet
duyduğunu belirtti.
Haberi
arka sayfada

ANKARA
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İki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı

SEKTÖRÜN
ÖNÜNÜ AÇACAK

ÖNEMLİ
KARARLAR
ALINACAK
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
tarafından bugün saat 19:00’da
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Genel Merkezi’nde Yozgat Valisi Ziya
Polat ve Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse’nin katılımlarıyla istişare
toplantısı yapılacak. Toplantıda
Yozgat’ın geleneksel lezzeti arabaşı
ikramı da yapılacak.
Haberi dış sayfada

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) işbirliğinde Halk Elinde
Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında Ankara’da istişare toplantısı düzenledi.

Sorunlar ele alındı

Merkez Birliğinde gerçekleştirilen program
sonrasında , Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı
Ülkesel Projesi İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda uygulanmakta olan projelerin çıktıları
ve yaşanılan sorunlar ele alındı.
Konuşmasına TAGEM’e teşekkür ederek
başlayan Genel Başkan Çelik, “Burada
sorunlarımızı genel müdürümüze aktaracağız.
Biz, birlikte güzel hizmetleri yapmayı gerçekten
de bir ibadet anlayışıyla biliriz. Bu yoldan da
asla ödün vermeyeceğiz. Sizlerin özellikle ülke
genelinde 1.2 milyonun üzerinde yürütmekte
olduğunuz ve başarıyla halen devam eden
projenin daha da güçlü hale gelmesi ve
sektörümüze çok önemli getiriler ve katkılar
sağlaması anlamında bize yol açmalarını
temenni ediyorum” dedi.

YENIDEN
HIZMETE AÇILDI

Protokol imzalandı

Toplantı öncesinde TAGEM Genel Müdürü
Dr. Nevzat Birişik ve Daire Başkanı Süleyman
Aslan Merkez Birliğine bir ziyarette bulundu.
Ziyarette TÜDKİYEB Yönetim ve Denetleme
Kurulu Üyeleri, TÜDKİYEB Danışma Kurulu
Üyeleri ve bazı İl Birliklerinin Başkanları da
yer aldı. Ziyaret esnasında TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik tarafından projelerle ilgili
kısa bir sunum gerçekleştirildi. Haberi içerde

Genel Başkan Çelik, başta halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı
ülkesel projeleri olmak üzere küçükbaş hayvancılığa katkılarından
dolayı Genel Müdür Dr. Birişik'e bir plaket takdim etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yıl
içerisinde devraldığı ve geçici tadilat
gerçekleştirdiği Sıhhiye Çok Katlı
Otoparkını yeniden hizmete açtı.
Büyükşehir Belediyesi 800 araç
kapasiteli otoparkın otomasyon sistemi ve
onarım çalışmalarını tamamlamak üzere de
kısa süre içinde ihaleye çıkacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıl
içerisinde teslim alınan Sıhhiye Çok Katlı
Otoparkında geçici tadilat gerçekleştirdi.
Haberi içerde

BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESINDEN

ÖĞRETMENLERE SÜRPRIZ
Genel Başkan Çelik, başta
halk elinde küçükbaş
hayvan ıslahı ülkesel
projeleri olmak üzere
küçükbaş hayvancılığa
katkılarından dolayı
Genel Müdür Dr. Birişik'e
bir plaket takdiminde
bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş,
çiçekte yer alan mesajında
24 Kasım Öğretmenler
Gününü kutlayarak, “Aydınlık
geleceğimizin ışığı olan
gençlerimizin kilidi sizler,
anahtarı ise sizin ilminiz ve
sabrınızdır” ifadeleri kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nde
öğretmenleri de unutmadı.
Haberi iç sayfada

7 MADALYAYLA DÖNDÜ

Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'da
düzenlenen Atatürk’ü Anma Ankara Kupası’ndan
2 altın, 5 gümüş 5 de bronz olmak üzere toplam 12
madalyayla döndü.
Ankara'da 19-21 Kasım tarihleri arasında
düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası müsabakalarına
katılan Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü, 3 gün
süren ve 64 kulüpten 376 sporcunun katılımı ile
tamamlanan Atatürk'ü Anma Kupası’ndan 4 maçta
12 puan alarak 2 altın, 5 gümüş 5 de bronz madalya
ile döndü. Haberi arka sayfada
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Devletin
yanında olmak
taraf olmak mıdır?
Suç mu, sorusu
ile başlamak istiyoİçinde bulunduğumuz süreç
rum!
ile 15 Temmuz’da üzerimize
Devlet kavramını
yürütülen tanklar,
ya anlamıyor ya da
Ya da 28 Şubat, 12 Eylül,
yanlış anlıyoruz. En
Muhtıralar…
önemlisi ise devletAdına her ne derseniz desiz milletlerin ahvayin, o karanlık senaryo arasınlinden, mazlumlara
da ne fark var?
kucak açan bir ülke
Bir şekilde zafiyet görsün
olarak ibret almıyor,
BATI denilen karanlık cephe,
almak istemiyoruz.
anında çakallar gibi çöküyor
Devletsiz olmak,
ülkemin üzerine. Ve darbeyi en
tryilmaz@gmail.com
kötü dahi olsak, ekyaralı bölgeden vuruyor.
sikleri ile de olsa bir
Vurdukça vuruyor, vurdukça
devlete sahip olmak.
acıtmaya çalışıyor!
Bu kavramların manasını bu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
gün pek çok ülke yaşayarak, en acı Erdoğan bu ülkenin yönetiminden
imtihanla öğreniyor.
gitsin de nasıl giderse gitsin iç bekÜlkemizden uzak olması dileğiyle lentisinde olan o kadar çok cephe
sokaklardan medet uman, protesvar ki!
Ne acı değil mi?
to gösterilerini ve hükümet istifa
sözlerini sadece siyasi bir argüman
Değişmeyecek, tarihte de yaşaüzerinden yaptıklarını zannedenlere dık bu gün de yarın da yaşayacağız.
sözüm.
Sadece diyeceğim şudur, ekoBu tür organizasyonların arkasında ülkemizde genellikle karanlık
nomi iyi yönetilmiyor, milli üretim
güruhlar oluyor.
modeli geliştirilemedi, sürece hakim olunmadı, çatlaklar, patlaklar,
Demokratik bir sokak buluşyanlış kararlar var diyebilirsiniz!
masından ziyade sokak darbesine
dönüşmesi hevesi ile bir hareket
Ki, bunların büyük bölümünde hem
fikir de olabiliriz.
gerçekleştiriliyor ki- önceki akşam
İstanbul ve Ankara’daki eylemler
Meseleye devlet, millet, ülke ve
yarınlar meselesi temelinde bakade bu minvalde gerçekleşti.
Garip olanı da şudur ki, eylemlebilmektir asıl olan.
rin zihin altında yatan hakikat de
Siyasi iktidarı geleceği yer de
budur!
sandık, gideceği yerde.
Şimdi, böylesine karanlık odaSiyasi partiler gelir geçer, aki
lardan, mağaralardan, inlerden
olan, hakiki olan devlettir.
doğmuş bir sözde protesto ama
Bunu bilir bunu söylerim.
gerçekte sokak darbesi zihniyeti
Onun dışında ortaya konulan,
karşısında devletin yanında olmak
özellikle sokaklar üzerinden yürütüAK Partili olmak mıdır, Devletin
len her türlü hareket devlete direk
yanında olmak mıdır?
saldırıdır ki, burada asıl olan devleYa da devletin yanında olmak siyasi tin yanında olabilmektir.

TARIK
YILMAZ

BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESINDEN

ÖĞRETMENLERE SÜRPRIZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle
ANFA Bitki Evi’nde özel olarak hazırlanan çiçek aranjmanlarını kırsal ve
merkez ilçelerdeki bin 883 okula göndererek öğretmenlere sürpriz yaptı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, çiçekte yer
alan mesajında 24 Kasım Öğretmenler Gününü
kutlayarak, “Aydınlık geleceğimizin ışığı olan
gençlerimizin kilidi sizler, anahtarı ise sizin
ilminiz ve sabrınızdır”
ifadeleri kullandı.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, ‘24 Kasım
Öğretmenler Günü’nde
öğretmenleri de unutmadı.
ANFA Bitki Evi’nde
özenle hazırlanan bin
883 adet çiçek aranjman
ANFA ekipleri tarafından
okullara dağıtılırken, öğretmenler anlamlı sürpriz
karşısında duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
kaktüs ve sukulentlerin yerleştirildiği reçine
saksılar ile begonya, yaprak güzelleri ve para
çiçeklerinden oluşan aranjmanları öğretmenlere
şu mesajla gönderdi:
“Aydınlık geleceğimizin ışığı
olan gençlerimizin kilidi sizler,
anahtarı ise sizin ilminiz ve
sabrınızdır. Ankara Büyükşehir
Belediyesi olarak, Başöğretmen
Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde,
siz değerli öğretmenlerimizin 24
Kasım Öğretmenler Gününü en içten
duygularımızla kutluyor, sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.”
Haber Merkezi

YENIDEN HIZMETE AÇILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi
yıl içerisinde devraldığı ve geçici
tadilat gerçekleştirdiği Sıhhiye
Çok Katlı Otoparkını yeniden
hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi
800 araç kapasiteli otoparkın
otomasyon sistemi ve onarım
çalışmalarını tamamlamak üzere de
kısa süre içinde ihaleye çıkacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıl
içerisinde teslim alınan Sıhhiye
Çok Katlı Otoparkında geçici
tadilat gerçekleştirdi. Başkentlileri
sosyal medya hesapları üzerinden
bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi,
800 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı
Otoparkının 23 Kasım 2021 tarihi
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itibarıyla yeniden hizmete açıldığını
duyurdu. Duyuruda, “Halkımızın
hizmetine yeniden açılan otoparkın
otomasyon sistemi ve onarım
çalışmaları başlatılmış olup en kısa
sürede tamamlanacaktır” denildi.
GENİŞ KAPSAMLI TADİLAT
İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK
Otomasyon sistemi ve
geniş kapsamlı tadilat için proje
hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri
Daire Başkanlığı kısa süre içinde
ihaleye çıkacak. Başkentlilerin
hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen
Büyükşehir Belediyesi daha modern
bir otoparkı ihale sürecinin ardından
tadilat çalışmalarını tamamlayarak

Ankara’ya kazandıracak.
Haber Merkezi
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SEKTÖRÜN
ÖNÜNÜ AÇACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) işbirliğinde Halk Elinde
Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında Ankara’da istişare toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesinde TAGEM
Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik
ve Daire Başkanı Süleyman Aslan
Merkez Birliğine bir ziyarette
bulundu. Ziyarette TÜDKİYEB
Yönetim ve Denetleme Kurulu
Üyeleri, TÜDKİYEB Danışma Kurulu
Üyeleri ve bazı İl Birliklerinin
Başkanları da yer aldı. Ziyaret
esnasında TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik tarafından
projelerle ilgili kısa bir sunum
gerçekleştirildi. Genel Başkan
Çelik, başta halk elinde küçükbaş
hayvan ıslahı ülkesel projeleri
olmak üzere küçükbaş hayvancılığa

katkılarından dolayı Genel Müdür
Dr. Birişik'e bir plaket takdiminde
bulunarak " Bu birlikteliğimizin
daha güzel adımlarla sektörümüzün
önünü açmasına vesile olması
temennilerimle hayırlı olmasını
diliyorum" dedi. Genel Müdür
Birişik de Genel Başkan Çelik'e
TAGEM'in 30 yıllık çalışmalarını
anlatan bir kitap ve TAGEM
dokümanlarından oluşan
çalışmaların yer aldığı bir çanta
verdi. Ayrıca Erzincan İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı
İbrahim Karakuş da Genel Müdür
Birişik ve Genel Başkan Çelik'e

hediyelerini takdim etti.
Merkez Birliğinde
gerçekleştirilen program
sonrasında , Halk Elinde Küçükbaş
Hayvan Islahı Ülkesel Projesi
İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda uygulanmakta olan
projelerin çıktıları ve yaşanılan
sorunlar ele alındı. Konuşmasına
TAGEM’e teşekkür ederek başlayan
Genel Başkan Çelik, “Burada
sorunlarımızı genel müdürümüze
aktaracağız. Biz, birlikte güzel
hizmetleri yapmayı gerçekten de
bir ibadet anlayışıyla biliriz. Bu
yoldan da asla ödün vermeyeceğiz.

Sizlerin özellikle ülke genelinde
1.2 milyonun üzerinde yürütmekte
olduğunuz ve başarıyla halen
devam eden projenin daha da
güçlü hale gelmesi ve sektörümüze
çok önemli getiriler ve katkılar
sağlaması anlamında bize yol
açmalarını temenni ediyorum” dedi.
TAGEM Genel Müdürü Dr.
Nevzat Birişik, Türkiye’de soyu
tükenmekte olan bazı ırkları proje
sayesinde kurtardıklarının altını
çizerek şunları söyledi:
“Ankara Keçisi neredeyse
bitmek üzereyken bugün Ankara
Keçisi 20 binlerden 250 binlere

ulaştı. Halk Elinde Küçükbaş
Hayvan Islahı Ülkesel Projesinden
ürettiğimiz 150 bin koç ve tekenin
kabaca 50 binini başkalarına
satmışız. Bu proje bir fayda
üretmiş, bu fayda proje dışındaki
bir insana da ulaşmış. Bu çok daha
yüksek olabilir. Aslında hedefimiz
bundan sonra bu. Çiftçimiz para
kazansın desteklemeden kazansın.
Birlik yürüsün ama ülke daha çok
kazansın.” Birlik Başkanlarının
sorunları dile getirmesi ve
çözüm önerilerinin paylaşılması
sonrasında istişare toplantısı
sonuçlandırıldı. Haber Merkezi

Öğretmen Olmak Ve Öğretmenlik Yapmak

ASİYE
GENÇ
Öğretmen kimdir,
nedir, ne iş yapar…
Öğretmen aydınlatan,
irşat eden, yol gösteren mürşit, yasalar
gereği görevini yerine
getiren, belirli haklara sahip olan kişidir. Öğretmen özne,
öğrenci ise nesnedir.
Öğretmen; zamanında
derse girdim, öğrenciye dersimi anlattım,
öğrenciye alıştırma
yaptırdım, sınav
yaptım, öğrencinin
ders notlarını sisteme
girdim, sınıfın disiplinini

sağladım, görevimi layıkıyla yerine getirdim,
mesaim bitti, saatimi
doldurdum ve gidebilirim demek midir?
Evet bir öğretmenin
bunları yerine getirmesi önemli ve takdir de
edilmeli fakat yeterli
midir? Hayır yeterli
değil, öğretmen olmak
sabah sekiz akşam
beş demek değildir.
Öğretmen olmak derin
sorumluluk almak
demektir. Öğretmen
belirli görevleri tamamladıktan sonra
hissederek yaşayarak
kendisini öğrencilerine
adamalıdır. Sınıfın dışından sokağa, mahalleye, caddeye çıkmalı
öğretmenliği sadece
sınıf içi olarak görmemelidir. Öğretmen;
sadakat ile, hoşgörü
ile, adaletiyle, azmiyle,
bilgeliğiyle, sabrıyla,
yardımseverliğiyle

sadece öğrencilerinin
akıllarına değil kalplerine dokunmalıdır.
Sokak ortasında, bankta, yolda, bahçede tek
başına üzgün oturan
bir çocuğun derdine
derman olmalı, yanına
yaklaşarak başını okşayıp çocuğun ruhunu
beslemelidir. Tamam
‘’Mesaim bitti beni ilgilendirmez’’ diyerek bu
çocuğu görmezlikten
gelmeyerek duygularına tercüman olmalıdır.
Öğretmen olmak bir
cana dokunmaktır.
Öğretmen, Alevi, Sünni, Çerkez, Laz, Kürt,
Afrikalı, Somalili, Iraklı,
Suriyeli vb. öğrenci
diyerek öğrenci arasında ayrım yapmamalı,
öğrenciye adil ve eşit
davranmalı, öğrencilerini sevmeli onların
küçük kalplerine dokunmalı, öğretmen öğrencileri tarafından da

sevilmelidir. Öğretmen
olmakla öğretmenlik
yapmak arasındaki
fark budur. Öğretmen;
alemlere rahmet olarak
gönderilen ilk öğretmenimiz Hz. Muhammed
(S.A.V) Bilge Kağan,
Dede Korkut, M. Kemal
gibi üstadların yolundan gidip öğrenciye yol
göstermeli ve kılavuz
olmalıdır. Vatanını,
bayrağını, milletini,
ezanını seven, maddi
ve manevi değerlerine
sahip çıkan gençler
yetiştirmelidir. Öğretmen, öğrencinin
geleceğinde rehber
ve kılavuz olup onlara yol göstermelidir.
İslam uğruna, bayrak
uğruna, vatan uğruna,
ezan uğruna, şehit
kanlarıyla sulanan bu
topraklarımızı sefalet
ve yoksulluk içinde
bir o kadar da iman
gücüyle ecdadımızın

verdiği bağımsızlık
mücadelesi öğrencilere
anlatılmalıdır. Çünkü
geçmişini bilmeyen
milletler gelecekte yok
olmaya mahkumdur.
Beşikten mezara
kadar adabı, ahlakı,
vatanseverliği, vatana, millete hayırlı ve
faydalı bir birey olmayı
öğreten ilk öğretmenlerim değerli annemin
ve babamın; ilkokuldan bu yana üzerimde
emeği olup hala üzerimde emeği olmaya
devam eden kıymetli
öğretmenlerimin ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ kutlar, ellerinden
öperim.
Aydınlık bir TÜRKİYE AKİF -ARİF İLİMLİ- İRFANLI GELECEK
NESİLLER yetiştirmek
için ÖĞRETMENLER
GÜNÜMÜZ KUTLU
OLSUN!
SAYGILARIMLA …

ANKARA
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ARABAŞI SEZONU
ÖĞRETMENLERLE AÇILDI

Ankara’da 130 Yozgatlı derneğin bağlı bulunduğu Yozgatlı Dernekler Federasyonu yine bünyesinde bulunan Yozgatlı Eğitimciler Derneği
ile birlikte öğretmenler günü dolayısı ile eğitimcilere yönelik 23 Kasım Salı akşamı Federasyon Lokalinde arabaşı etkinliği düzenledi.
Etkinliğe Ankara da görev
yapan eğitimciler, bürokratlar,
sendika ve çeşitli sivil toplum
kuruluşu temsilcileri katıldı.
Etkinlikte bir konuşma yapan
federasyon başkanı Ahmet
Koç eğitimin önemine vurgu
yaparak , Ankara’da bulunan
Yozgatlı eğitimcilerin birlik ve
beraberliğinden memnuniyet
duyduğunu belirtti. Bütün
öğretmenlerin gününü kutlayan
Ahmet Koç, Yozgatlı eğitimcilerin
bir dernek (Yozgatlı Eğitimciler
Derneği ) çatısı altında bir araya
gelmeleri eğitim ve gençlik adına
daha da güzel işlere imza atılacağı
konusunda kendisini ve Ankara
da bulunan diğer dernekleri
heyecanlandırdığını belirtti.
Etkinlikte söz alan Yozgatlı
Eğitimciler Derneği Başkanı
Tevfik Ardıçlı 'da Hem Ankara’daki
Yozgatlıların hem de Yozgat'ın
eğitimine katkı sunmak istediklerini
ve Yozgatlı eğitimcileri bir araya
getirerek daha güzel işlere imza
atmayı amaçladıklarını belirtti.
Öğretmenler günü etkinliklerini
geleneksel hale getirmek
istediklerini belirten Tevfik Ardıçlı

ÖNEMLİ
KARARLAR
ALINACAK

Yozgatlı Dernekler
Federasyonu tarafından bugün
saat 19:00’da Yozgatlı Dernekler
Federasyonu
Genel Merkezi’nde
Yozgat Valisi Ziya
Polat ve Yozgat
Belediye Başkanı
Celal Köse’nin
katılımlarıyla
istişare toplantısı
yapılacak. Toplantıda Yozgat’ın
geleneksel lezzeti arabaşı ikramı

Federasyon olarak da " Eğitime
Değer Katanlar " adı altında her
yıl belirlenen eğitimcilere ödül
vereceklerini belirtti.
Etkinlikte eğitime değer katan
Yozgatlı dört eğitimciye de ödül
verildi.
Ödül Verilen Eğitimciler
1- Mustafa Özel ( Mamak İlçe Milli
Eğitim Müdürü)
2- İlhan Eranıl ( Altındağ eski
İlçe Milli Eğitim Müdürü- Keçiören
MEM Şube Müdürü)
3- Osman Özdemir ( Tarih
Öğretmeni- Açık Öğretim Lisesi
eski müdürü)
4- Adil Arslan ( Yozgat Anadolu
Lisesi eski müdürü- Ankara Atatürk
Lisesi öğretmeni ) Etkinlikte
Yozgatlı müzisyen Murat Eroğlu
da ekibi ile birlikte sunduğu müzik
dinletisi gönüllerin pasını sildi.
2021- 2022 Arabaşı sezonunu
öğretmenler günü ile açan Yozgatlı
Dernekler Federasyonu nda her
hafta sonu ( Cuma , Cumartesi
ve Pazar ) üç gün arabaşı
etkinliği düzenlenmekte. Mart ayı
ortasına kadar 60’a yakın etkinlik
düzenlenecek.
Eda DEMİREL

da yapılacak. Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Genel Başkanı
Ahmet Koç, gerçekleştirecekleri
‘İstişare Toplantısı’nda
önemli kararlar
alacaklarını anımsattı.
Koç, dünya genelinde
yaşan iş insanlarını bir
araya getirecek geniş
kapsamlı fuarla ilgili
son gelişmelerin bu
toplantıda şekilleneceğini dile
getirdi. Eda DEMİREL

TURUNCU BALONLARLA
ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİLER
Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar, 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü kapsamında emekçi kadınlarla
bir araya geldi. Kadına yönelik
şiddete farkındalık yaratmak amacıyla
turuncu renk kravat takarak Neşet
Ertaş Parkı’nda kadınlarla buluşan
Yaşar, “Asla Yalnız Yürümeyeceksin”
sloganıyla gökyüzüne turuncu renk
balon bıraktı.
Kadına yönelik şiddet vakalarının
artık önlenemez boyutlara ulaştığını
belirten Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar, “Kadınlar, çalışma
ortamında, sosyal hayatta, sokakta,

ailede her gün gerek psikolojik
gerekse fiziksel şiddete maruz kalıyor.
Her gün Türkiye’nin farklı noktalarında
işlenen bir kadın cinayetinden
haberdar oluyoruz. Bu cinayetlerin ve
katliamların önüne geçebilmek için
yasaların yeniden, caydırıcı bir şekle
dönüştürülmesi ve toplum olarak
aklımızı başımıza almamız gerekiyor.
Kadının olmadığı bir toplumdan
gelişme ve ilerleme beklemek
imkansızdır” dedi.
Kadının çalışma hayatında
desteklenmesi gerekiyor
Kadına yönelik şiddetin önüne
geçebilmenin ilk yolu kadının

çalışmasına ve ekonomik olarak
güçlü olmasına katkı sağlamaktan
geçiyor diyerek sözlerini sürdüren
Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak
vatandaşla direk iletişim halinde olan
müdürlüklerimizin tümünü kadınlara
emanet etmiş durumdayız. Aldığımız bu
kararın hizmet kalitesinin artırılmasında
büyük fayda sağladığını gözlemliyoruz.
Kadınların çalışma hayatına katılması ve
desteklenmesi, kadına yönelik şiddetin
ortadan kaldırılmasına ve toplumun
bilinç kazanmasına doğrudan etki
sağlayacağına inanıyorum” şeklinde
konuştu.
Haber Merkezi

7 MADALYAYLA DÖNDÜ
Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü,
Ankara'da düzenlenen Atatürk’ü
Anma Ankara Kupası’ndan 2 altın,
5 gümüş 5 de bronz olmak üzere
toplam 12 madalyayla döndü.
Ankara'da 19-21 Kasım tarihleri
arasında düzenlenen Atatürk'ü
Anma Kupası müsabakalarına
katılan Gölbaşı Belediyesi
Spor Kulübü, 3 gün süren ve 64
kulüpten 376 sporcunun katılımı
ile tamamlanan Atatürk'ü Anma
Kupası’ndan 4 maçta 12 puan alarak
2 altın, 5 gümüş 5 de bronz madalya
ile döndü. Takım halinde Minikler
Point Fighting branşında 2. olan
kulüp sevinç yaşadı. Sporcuları
başarılarından ötürü tebrik eden
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan

Şimşek, duygularını şöyle paylaştı:
"Gölbaşı Belediyesi olarak,
spora ve sporcuya verdiğimiz
desteği her daim dile getirdik.
Açtığımız tesisler ve hayata
geçirdiğimiz diğer projelerimizle
sporcularımızın yanında olmaya
devem edeceğiz. Atatürk’ü anma
adına yapılan bu spor etkinliği bizler
için çok kıymetli. Kulübümüzün de
müsabakalardan başarıyla dönmesi
gurur verici."
Yakın zamanda faaliyete açılan
Uluslararası Bilardo Kompleksi’nin
de Gölbaşı için çok kıymetli
olduğunun altını çizen Başkan
Şimşek, sporcuların ailelerine de
katkılarından dolayı teşekkür etti.
İHA

