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GERI DÖNÜŞÜME ÖRNEK

“SIFIR ATIK BAHÇE”

BOZKIRIN TEZENESI

KEÇIÖREN'DE ANILDI
Keçiören Belediyesi ve Kırşehir Dernekler
Federasyonu iş birliğinde düzenlenen
‘Neşet Ertaş Destanı’ etkinliğinde büyük
usta unutulmadı.

Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen Ankara'nın Kızılcahamam
ilçesinde 5 bölümden oluşan Sıfır Atık Bahçesi hem geri dönüşüme teşvik oluyor
hem de yerel esnaftan alışverişi sağlayan puan kazandırıyor.
İLGİ BÜYÜYOR

Sıfır atıkta pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da
5 Haziran Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum’un da katılımlarıyla hizmete giren
Sıfır Atık Bahçesi’ne ilgi büyüyor.
Atıklarını değerlendirmek için Sıfır Atık
Bahçesi’ni ziyaret eden vatandaşlar, kağıt,
plastik, cam, metal, elektronik, tekstil, bitkisel
atık yağ, pil ve aküleri buradaki depolara getirip,
hassas terzi üzerinde atık türüne göre tartıp SAT
kartlarına puanlarını yüklüyorlar.
Vatandaşlar değerlendirdikleri atıklardan
kazandıkları puanları ister Sıfır Atık Bahçesi
içinde bulunan kafeteryada, isterse anlaşmalı
yerel esnaftan alışveriş yaparak kullanabiliyor.
Kızılcahamam’da şimdiye kadar bin 309 kişi
SAT kart uygulamasına kaydolurken, atıklarını
değerlendiren vatandaşlara ise şu ana kadar 151
bin 911 puan yüklendi.
HABERİ İÇ SAYFADA

ILE BAŞKENTLILERIN YANINDA
7/24 HİZMET
Ankara İtfaiyesi, son 3 yılda yapılan
yatırımların ardından 46 itfaiye istasyonu, bin
192 personeli ve 231 tam donanımlı aracı ile
daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeye başladı.
Ankara İtfaiyesi, son 3 yılda yapılan
yatırımlarla hem personel kadrosunu
güçlendirdi hem de araç filosunu yeniledi.
Bu yatırımların ardından Ankara İtfaiyesi, 46
istasyonda toplam bin 192 personel ve 231
tam donanımlı araç ile 7 gün 24 saat daha
kaliteli hizmet vermeye başladı.

TECRÜBELİ EKİP

HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara
İtfaiyesi’ni güçlendirme çalışmaları çerçevesinde
ilk iş personel kadrosunu genişletti. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve
geldiğinde hizmet veren 704 personelden 400’ü
emeklilik hakkı kazanmıştı ve yaş ortalaması 48’di.
İlk olarak sadece itfaiye bölümü mezunu 445
itfaiye personeli Ankara İtfaiyesi kadrosuna dahil
edildi. Yaş ortalaması 40’a düşerken, itfaiyede
tecrübeli ve dinamik bir ekip oluşturuldu.
Ayrıca 30 yıl boyunca Ankara’nın tek köpük
kulesi olarak görev yapan 93 model köpük
kulesinin yanında 2022 yılında 1 adet köpük kulesi
daha Ankara İtfaiyesi envanterine kazandırıldı.
ASO 2. Bölge ile yapılan iş birliği ile de 1
köpük kulesi Ankara İtfaiyesi’ne tahsis edildi.

ANKARALILAR
FESTiVALDE BULUŞTU

ANKARA İTFAIYESI GÜÇLÜ KADROSU
Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem, yangın, sel ve meydana
gelebilecek tüm felaketlerde başkentlilerin yanında olan Ankara
İtfaiyesi’ni güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

HABERİ DIŞ SAYFADA

BAŞKENT'TE GEZİLECEK

YERLER NERELER?
Ankara 5,6 milyon nüfusa
sahip ve ülkemizin en yoğun
ve en büyük nüfusa sahip
ikinci şehir olarak karşımıza
çıkıyor.
Kültürel anlamda zengin
olan başkent, çeşitli müzelere
ve parklara sahip olmasının
yanında tarihi alanlar
ile mimarisini gösteren
yapılarıyla dikkat çekiyor.
Vatandaşlar genel olarak
denizin olmamasından ve
şehrin kalabalık oluşundan
yakınırken bazı vatandaşlar
tecrübe ettikleri adreslere
yönelik önerilerde bulundu.

Gölbaşı Belediyesi Ankaralıları,
9'uncu Renkli Koşu Festivali'nde bir araya
getirdi. Pek çok yerli ve yabancı insanın
katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya
çıkarken, insanlar renkli toz boyaları
birbirine dökerek keyifli anlar yaşadı.
Gölbaşı Belediyesi’nin desteğiyle
ve Herkes İçin Spor Federasyonu ile
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği
iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Gölbaşı
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de
katıldı. HABERİ DIŞ SAYFADA

HABERİ İÇ SAYFADA

ÇELIK’TEN

KIRIŞCI’YE
TEŞEKKÜR
Türkiye Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, ‘2022 Tarımsal
Destekler Kararnamesi’ için
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye teşekkür etti.
HABERİ İÇ SAYFADA

SiNCAN
TERTEMiZ
Sincan Belediyesi ilçe sakinlerine daha
temiz ve daha sağlıklı bir ortam sunmak
için gece gündüz demeden ilçeyi tertemiz
yapıyor. Cadde, sokak ve bulvarlar
araçlarla süpürülüp yıkanıyor.
HABERİ İÇ SAYFADA
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ÇELIK’TEN

KIRIŞCI’YE
TEŞEKKÜR

Ankara İtfaiyesi, son 3 yılda yapılan yatırımlarla hem personel
kadrosunu güçlendirdi hem de araç filosunu yeniledi.
Bu yatırımların ardından Ankara İtfaiyesi, 46 istasyonda
toplam bin 192 personel ve 231 tam donanımlı araç ile 7 gün 24
saat daha kaliteli hizmet vermeye başladı.

ANKARA İTFAIYESI GÜÇLÜ KADROSU

ILE BAŞKENTLILERIN YANINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem,
yangın, sel ve meydana gelebilecek tüm
felaketlerde başkentlilerin yanında olan Ankara
İtfaiyesi’ni güçlendirmek için çalışmalarına
devam ediyor.
Ankara İtfaiyesi, son 3 yılda yapılan
yatırımların ardından 46 itfaiye istasyonu, bin
192 personeli ve 231 tam donanımlı aracı ile
daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeye başladı.
Ankara İtfaiyesi, son 3 yılda yapılan
yatırımlarla hem personel kadrosunu
güçlendirdi hem de araç filosunu yeniledi.
Bu yatırımların ardından Ankara İtfaiyesi, 46
istasyonda toplam bin 192 personel ve 231 tam
donanımlı araç ile 7 gün 24 saat daha kaliteli
hizmet vermeye başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara
İtfaiyesi’ni güçlendirme çalışmaları
çerçevesinde ilk iş personel kadrosunu
genişletti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş göreve geldiğinde hizmet veren 704
personelden 400’ü emeklilik hakkı kazanmıştı
ve yaş ortalaması 48’di. İlk olarak sadece itfaiye
bölümü mezunu 445 itfaiye personeli Ankara
İtfaiyesi kadrosuna dahil edildi.
Yaş ortalaması 40’a düşerken, itfaiyede
tecrübeli ve dinamik bir ekip oluşturuldu.
Ayrıca 30 yıl boyunca Ankara’nın tek
köpük kulesi olarak görev yapan 93 model
köpük kulesinin yanında 2022 yılında 1 adet
köpük kulesi daha Ankara İtfaiyesi envanterine
kazandırıldı. ASO 2. Bölge ile yapılan iş birliği
ile de 1 köpük kulesi Ankara İtfaiyesi’ne tahsis
edildi.
5 YENI ISTASYONLA ARTIK DAHA HIZLI
MÜDAHALE
Araç filosu ve personel kadrosu
güçlendirilen Ankara İtfaiyesi’nin daha hızlı
müdahalede bulunabilmesi amacıyla son
teknolojik özelliklere sahip yeni itfaiye hizmet
binaları inşa edildi.
Toplam 11,5 milyon liralık maliyetle
Nallıhan, Akyurt, Haymana, Bağlum ve
Etimesgut’a yeni istasyonlar kazandırıldı.
Yangına müdahalede kritik
öneme sahip olan 3 adet yeni merdiven

aracı ve 55 adet hizmet aracı da envantere dahil
edilerek, can güvenliği adına önemli bir adım
atıldı. Ateşe karşı savaşta öncü araçların önemli
olması dolayısıyla 24 adet “rotfire” adlı ilk
müdahale aracı alındı.
Hızlı müdahale için kırsal gönüllü itfaiyecilik
Büyükşehir Belediyesi, yangınla
mücadelede daha etkin ve hızlı olmak için
Kırsal Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ni başlattı.
Proje çerçevesinde köyler, kırsal mahalleler
ve merkeze uzak bölgelerde muhtemel bir
yangına anında müdahale edilebilmesi amacıyla

417 adet yangın tankeri alınarak dağıtıldı.
Tankerlerin kullanımına yönelik 800 vatandaşa
da yangın söndürme ve tanker kullanma
eğitimi verildi.Sadece Ankara’ya değil tüm
Türkiye’ye hizmet veren K-9 arama kurtarma
köpekleri ise özellikle Elazığ depremindeki
başarıları ile adından söz ettiriyor. Rüzgar, Çakıl
ve arkadaşları başarıdan başarıya koşuyor.
Türkiye’deki itfaiye teşkilatları arasında ilk defa
Ankara İtfaiyesi bünyesinde kurulan Su Altı ve
Üstü Arama Kurtarma Amirliği de hizmetlerine
devam ediyor.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, ‘2022 Tarımsal Destekler
Kararnamesi’ için Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci’ye teşekkür ederek, küçükbaş
sürü büyütme ve yenileme desteğinin
iş gücünü ve istihdamı olumlu yönde
etkileyeceğini söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme
ve yenileme desteğinin işletmelerdeki
hayvan sayısının artışına kati suretle
yön veren olumlu bir destek olduğunu
belirterek, üç yıldır verilmekte olan bu
desteğin 200 TL’ye yükseltilmesinin
memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Desteğin işletmelerde iş gücünü ve
istihdamı olumlu yönde etkileyeceğini
ifade eden Çelik, zor şartlar altında
yetiştiricilik yapan yetiştiricilerin çoban
sorununa etki edeceğini ve pozitif
yansıyacağı kanaatinde olduğunu belirtti.
Çelik, “Küçükbaş kesim fiyatları
ile son dönemde sayın bakanımızın
açıkladığı Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas
fiyatlarının 90 TL'ye kadar yükseldiğini
görmüştük. Yine bakanımızın açıkladığı
kuzu karkas alım fiyatının 92 TL olmasının
yetiştiricilerimizi memnun etmesi için et
ve süt kurumlarımızın küçükbaş kesim
kapasitelerini arttırması ve stokta bekleyen
erkek kuzular için ihracatın devamlılığı
önemlidir. Ancak yetiştiricimizin üretim
maliyetini karşılaması ve kar etmesi için
bu fiyatın en az 100 TL olması gerektiği
kanaatindeyim” dedi.
Çelik, yetiştiricilere yönelik
desteklerin hayati önem taşıdığını
aktararak, “Bakanımızın açıklamış
olduğu destekleme kalemleri arasında
bulunmayan anaç koyun keçi desteğinin
yakın zamanda biran evvel açıklanmasını
ümit ediyorum. Anaç olan koyun keçinin
yok pahasına kesime gitmesi küçükbaş
hayvancılığı derinden etkilemektedir.
Küçükbaş hayvancılığın devamlılığı
için anaç koyun keçi desteğinin
yetiştiricimizi memnun edecek makul bir
seviyeye yükseltilmesi müjdesini sayın
bakanımızdan beklemekle birlikte olumlu
adımları atacağına inancımız tamdır. Son
üç yılda anaç koyun keçi desteklerinde
herhangi bir artış sağlanmamış
olması küçükbaş sektörünün ederini
belirlemekte ve biz yetiştiricileri derinden
etkilemektedir. Anaç desteğinin günümüz
şartlarına göre değerlendirilip en az 100
TL olarak belirlenmesi, sektörümüzün
devamlılığının sağlanması açısından çok
önemlidir” ifadelerine yer verdi.
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BAŞKENT'TE GEZİLECEK

YERLER NERELER?
Ankara 5,6 milyon nüfusa sahip
ve ülkemizin en yoğun ve en büyük
nüfusa sahip ikinci şehir olarak
karşımıza çıkıyor.
Kültürel anlamda zengin olan
başkent, çeşitli müzelere ve parklara
sahip olmasının yanında tarihi alanlar

GERI DÖNÜŞÜME ÖRNEK

“SIFIR ATIK BAHÇE”
Türkiye’nin Sıfır Atık
Projesi'nde pilot ilçe seçilen
Ankara'nın Kızılcahamam
ilçesinde 5 bölümden oluşan Sıfır
Atık Bahçesi hem geri dönüşüme
teşvik oluyor hem de yerel
esnaftan alışverişi sağlayan puan
kazandırıyor.
Sıfır atıkta pilot ilçe seçilen
Kızılcahamam'da 5 Haziran Çevre
Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanı Murat
Kurum’un da katılımlarıyla
hizmete giren Sıfır Atık Bahçesi’ne
ilgi büyüyor.
Atıklarını değerlendirmek
için Sıfır Atık Bahçesi’ni ziyaret
eden vatandaşlar, kağıt, plastik,
cam, metal, elektronik, tekstil,
bitkisel atık yağ, pil ve aküleri
buradaki depolara getirip, hassas
terzi üzerinde atık türüne göre
tartıp SAT kartlarına puanlarını
yüklüyorlar.
Vatandaşlar değerlendirdikleri
atıklardan kazandıkları puanları
ister Sıfır Atık Bahçesi içinde
bulunan kafeteryada, isterse
anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş
yaparak kullanabiliyor.
Kızılcahamam’da şimdiye
kadar bin 309 kişi SAT kart
uygulamasına kaydolurken,
atıklarını değerlendiren
vatandaşlara ise şu ana kadar 151
bin 911 puan yüklendi.
Geri dönüşüme teşvik olan
bahçe içerisinde ayrıca Geri

ile mimarisini gösteren yapılarıyla
dikkat çekiyor.
Vatandaşlar genel olarak denizin
olmamasından ve şehrin kalabalık
oluşundan yakınırken bazı vatandaşlar
tecrübe ettikleri adreslere yönelik
önerilerde bulundu.

Hasan Alemdaroğlu: Ankara’da genel
de gezdiğim yerler Atakule ve bahçeli
evler daha çok öğrencilerin yoğun olduğu
yerler Park bahçe olarak botanik parkı
ve Seymenlere gidiyorum evim kurtuluş
parkına yakın arada sırada oraya da
gidiyorum.

Rümeysa Talun: ‘’Genelde Tunalı’ya
gidiyorum Kızılay biraz boğuyor şansını
Tunalı daha güzel geliyor bana o yüzden
genelde oralardayız, Kızılay’ın arkasında
yeşillikler var orada bazen oturuyoruz onun
dışında Kuğulu da oturuyoruz, beğendiğim
bir parkta yok açıkçası arkadaşlarımla
oturacak geniş bir alan istiyorum ama zor
biraz burada bulmak.’’ dedi.

Bera Pektaş: ‘’Ben sadece Kızılay’dayım
her gün boş boş dolanıp gidiyorum FİFA
oynamayı seviyorum çay içiyoruz, Ankara’da
deniz olsa güzel olurdu onun dışında
Ankara’da her şey var gayet gelişmiş bir yer
Ankara.’’

Dönüşüm Atölyesi’nde geri
dönüştürülebilir atıklardan
öğretmen ve öğrenciler tasarım
ve ürün yapabilirken, Sıfır Atık
Oyun Alanı’nda ahşaptan üretilen
oyunlar ile hem çocukların hem
de yetişkinlerin vakit geçireceği
alan bulunuyor.
Vatandaşların kağıt, plastik,
cam, metal gibi atıkların yanı sıra
tekstil, bitkisel yağ, pil ve aküleri
de tesis içindeki depolarda geri
dönüşüme bıraktıklarını dile
getiren tesisten sorumlu çevre
mühendisi İsa Değer, "Tesis,
Atık Kabul Bölümü, Sıfır Atık
Atölyesi, Sıfır Atık Oyun Alanı,
Takas Dükkanı ve kafeterya olmak
üzere 5 bölümden oluşuyor.
Şu anda bulunduğumuz alanda
vatandaşların getirdiği atıkların
türleri ve miktarlarına göre

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

puan yüklüyoruz. Böylelikle
yerel marketlerde harcama
yapabiliyorlar” ifadelerini
kullandı.
Getirdiği atıklardan kazandığı
puanlarla mutfak alışverişi
yaptığını belirten Ulvi Pehlivan,
“En çok çocukların gelmesine
seviniyorum. Onlar da ticarete
alışıyorlar. Bu şekilde sevmeyi,
sevilmeyi öğreniyorlar” dedi.
İlçede bulunan iş yerinde
biriktirdiği atıkları Sıfır Atık
Bahçesi’nde bulunan depolara
getirdiğini kaydeden Arif Taşkın,
“Plastik türünde biriktirdiğim
ürünleri getirip geri dönüşüm
cihazına atarak puan alıyorum.
Puanlar ile gerekli alışverişimi
sağlıyorum ve bugün de yüzün
üzerinde puan topladım” dedi.
İHA

"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

Muhammed Bey: ‘’Ankara’da en çok
Kızılay’da bulunuyorum genelde alışveriş
yapıyorum hafta sonları genelde evdeyim
Ankara merkezde çok bir yer yok yeşil alan
bulmak sıkıntı ayrıca ulaşımda problemli.’’
dedi.

SiNCAN TERTEMiZ

Sincan Belediyesi ilçe sakinlerine
daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam
sunmak için gece gündüz demeden
ilçeyi tertemiz yapıyor.
Cadde, sokak ve bulvarlar araçlarla
süpürülüp yıkanıyor.
Çok sayıda personel ile bir yandan
da mıntıka temizliği yapılıyor. Sıfır atıkta
öncü belediye olan Sincan Belediyesi
çöplerin ayrıştırılmasına da özen
gösteriyor.
Çöpleri toplayan ekipler, geri
dönüşüme kazandırılacak olanları ayırıp
Sincan Belediyesi Eko Çiftlik ve Sıfır Atık
Merkezinde yeniden değerlendiriyor.
Sağlıklı bir gelecek ve gelecek
nesle daha temiz bir Sincan bırakmak
amacıyla hizmet veren Sincan
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
hem ilçe merkezini hem de bağlı kırsal
mahalleleri kapsayacak şekilde titizlikle
temizlik çalışmalarını yürütüyor.
SOKAKLAR DETERJANLI
SULARLA YIKANIYOR
Ekipler vatandaşların gün içinde
yoğunluk oluşturduğu alanlar başta
olmak üzere Sincan’ı dip köşe
temizliyor. Yollar vakumlu süpürge
araçları ile süpürülüyor, yaya
kaldırımları ve bazı yollar tazyikli su ve
deterjan ile yıkanıyor
Belediye ekipleri gece gündüz tüm
mahallelerde mıntıka temizliği yapıyor.

Yeşil alan ve parklarda da günlük
olarak temizlik çalışmaları özenle
yürütülüyor. Çöp konteynerleri de
bulaşıcı hastalıkların ve etrafa yayılacak
kötü kokunun önüne geçilmesi amacıyla
düzenli olarak yıkanıp dezenfekte
ediliyor.
ÇÖPLER AYRIŞTIRILIYOR
Atık ve çöpleri toplayan ekipler, geri
dönüşüme kazandırılacak olanları ayırıp
Sincan Belediyesi Eko Çiftlik ve Sıfır Atık
merkezinde yeniden değerlendiriyor.
İlçe sakinlerine mis gibi kokan bir
Sincan’da yaşama imkanı sunan Sincan
Belediyesi belirli periyotlarla geniş
temizlik çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyor.
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ANKARALILAR RENKLi KOŞU

FESTiVALi’NDE BULUŞTU

TURŞULAR
BOSTANDAN

Ankaralılar hafta sonunu bu yıl 9'uncusu düzenlen Renkli Koşu Festivali’nde geçirdi.
Festivalde her yaştan katılımcı bir araya geldi. Gölbaşı Belediyesi Ankaralıları, 9'uncu
Renkli Koşu Festivali'nde bir araya getirdi.

Ankaralılar hafta sonunu bu yıl 9'uncusu düzenlen
Renkli Koşu Festivali’nde geçirdi.
Festivalde her yaştan katılımcı bir araya geldi.
Gölbaşı Belediyesi Ankaralıları, 9'uncu Renkli
Koşu Festivali'nde bir araya getirdi.
Pek çok yerli ve yabancı insanın katıldığı
etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken, insanlar
renkli toz boyaları birbirine dökerek keyifli anlar
yaşadı.
Gölbaşı Belediyesi’nin desteğiyle ve Herkes
İçin Spor Federasyonu ile Bedensel Engellilerle
Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen
etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek
de katıldı.
“ENGELLI KARDEŞLERIMIZIN DE BURADA
OLMASI ÇOK ÖNEMLI”

Etkinlikte konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı
Ramazan Şimşek, bu tür etkinliklerin devamının
geleceğini belirterek, “Biz bu etkinlikleri yaparken
Türkiye geneline ve Avrupa'ya duyurmak için
yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin de burada olması
çok önemli onlar bizim için çok önemli.
Onlara yönelik de projeler geliştiriyoruz.
Bir tanesi de buydu 5K Renkli Koşu projesi. Biz
mutluyuz. Herkes gelebilir, katılabilir.
Güzel bir havada güzel bir ortamda güzel de
bir kalabalık var görüyorsunuz Gölbaşı Belediyesi
olarak böyle etkinlikleri her zaman yapmaya hazırız,
yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
“ÇOK GÜZEL BIR ORGANIZASYON
GERÇEKTEN RENKLI BIR KOŞU OLDU"
Etkinlikte yapılan koşuya katılan Çağlar Kasım

ise bu tür etkinliklerin devamının gelmesini
gerektiğini dikkati çekerek, "Çok güzel bir
organizasyon gerçekten renkli bir koşu oldu.
Normal sporcu hayatımız devam ediyor, profesyonel
bir şekilde spor yapıyoruz.
Bu tarz etkinlikler de spora teşvik amacıyla
güzel, insanları bu havalarda bu mevsimde böyle
güzel ortamlarda spora teşvik ediyor.
Biz de bunların desteklenmesinden yanayız.
Belediyeler bu tarz etkinlikleri arttırmalı" ifadelerini
kullandı.
Etkinliğe katılan bir diğer yarışmacı ise,
"Renkliydi, eğlendik hem de spor yapmış olduk.
Güzel bir etkinlikti, düzenleyen herkese teşekkür
ederim" şeklinde konuştu.
HABER MERKEZİ

BOZKIRIN TEZENESI KEÇIÖREN'DE ANILDI
Keçiören Belediyesi ve
Kırşehir Dernekler Federasyonu iş
birliğinde düzenlenen ‘Neşet Ertaş
Destanı’ etkinliğinde büyük usta
unutulmadı.
Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve
Gösteri Merkezi’nde düzenlenen
anma programında Türk Halk
Müziği sanatçısı Abdullah Uzun’un
yönetiminde sahne alan sanatçılar,
Neşet Ertaş’ın birbirinden
özel eserlerini seslendirdi
vatandaşlarında türkülere eşlik
ettiği organizasyon Neşet Ertaş
ölümünün 10. yılında saygı ve
özlemle anıldı.
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok'un katılım sağladığı
organizasyona Kırşehirli Dernekler
Federasyonu Genel Başkanı Hilmi
Gökçınar da katıldı.
Altınok : “Sesimiz, yüreğimiz,
Anadolu’muz, kıymetli ozanımız
Neşet Ertaş’ı anlamak, sesine ve
diline kulak vermek, bu kıymetli
şahsı ve gönül nağmelerini
anlamak, unutmamak lazım.
Yüzyılda değil, bin yılda ancak
geliyor böyle kıymetli sanatçılar.
Cengiz Aytmatov ‘Bir insan
için en zor şey, her gün insan
kalabilmektir’ diyor. Bozkırın
Tezenesi, güzel insan Neşet Ertaş
hayatı boyunca insan kalabilmiş,
sazı ve sözüyle birlikte hayata
bakışı, yardımseverliği ve
karakteriyle de ülkemizin önemli

bir şahsiyeti olmuştur. Ne mutlu
bize ki bu topraklarda böyle güzel
bir sanatçı yetişti, çaldı, söyledi
ve bizler de bu eserleri, sözleri
dinleyebildik.
Bu güzel programdaki
emeklerinden ötürü başta Kırşehirli
Dernekler Federasyonu Başkanı
Hilmi Gökçınar, hazırlayan ve
sunan Abdullah Gündüz ve emeği
geçen herkese teşekkür ediyor;
ülkemize, milletimize kattığı
değerler için usta sanatçı Neşet
Ertaş’ı saygı, rahmet ve özlemle
yad ediyorum” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından
oluşturulan ‘Kışlık Yiyecek Grubu’ ilçedeki
Bağlum’da bulunan bostanda Gönül Köşkü
Huzurevi’ndeki yaşlılar için tuşu kurdu. Bu
kapsamda grup, bostandan topladıkları
sebzeleri belli ölçülere göre tasnif
ederek onlarca bidon turşuyu hazır hale
getirdi. Yaşlıların sağlıklı beslenmesi için
çalışmalarını sürdüren grup aynı zamanda
erişte ve tarhana da yaptı.
Gönül Köşkü Huzurevi’ni her
fırsatta ‘Sevap Merkez Bankası’ olarak
nitelendiren Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, “Yaşlılarımızın sağlığı
bizim için çok önemli. Bostanımızda doğal
yöntemlerle ürettiğimiz ürünlerimizden
yaşlılarımıza kışın tüketecekleri
yiyecekleri hazırlıyoruz. Bir yandan
üretimin önemine dikkat çekiyoruz bir
yandan da üretilen ürünlerin verimli bir
şekilde kullanılabileceğini gösteriyoruz.
Yaşlılarımıza gönülden, yürekten ve
isteyerek hizmet veriyoruz. Huzurevimizi
sevap merkez bankası ya da beddua
merkez bankası yapacak olan bizleriz.
Burada işler iyi giderse sevabımız büyük
olur. Eğer burada işler kötü giderse
beddua alırız, günah olur, vebali büyük
olur. Rabbim ana ve babalarımıza turşu,
erişte, tarhana ve diğer ürünlerimizi
sağlıkla tüketmeyi nasip etsin.” dedi. 

