Başkan Mansur Yavaş duyurdu:

"ÖĞRENCiLERiN SORUNLARINI

AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan:

"iCRAAT MAKAMI DEĞiLiZ,

ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK" RiCA MAKAMIYIZ"
Ankara Büyükşehir
Belediyesinin, Başkent’te
üniversiteyi okumaya
gelen gençlerin barınma
problemini nasıl çözdüğünü
ve bu süreçte neler
yaşandığını konu alan
“Umut Bir Yurt Meselesi”
adlı belgesel film Youtube
kanalında yayınlandı.
Haberi iç sayfada

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan icraatçı
olamadıklarını Milletvekili olarak rica makamı olduklarını
söyledi. Milletin oyuyla TBMM’ne gönderdiğimiz
Milletvekilleri ne iş yapar? Sorusunun cevabını AK
Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan sosyal
medya hesabında yaptığı bir paylaşımın altına
bir takipçisinden gelen soruyu cevaplayarak
vermiş oldu. Nevzat Ceylan 21 Kasım
tarihinde Facebook sayfasından Mersin’in
Erdemli ilçesinde Orman İşletme
tarafından kesilen ağaçlarla ilgili bir
paylaşım yaptı. Haberi iç sayfada
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MAMAK BELEDiYESi

EViNDE RAHAT

KAZANDI

Türkiye Basketbol Ligi 9. haftasında
Kocaeli BŞB Kağıtspor'u konuk eden
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan
78-71 galibiyetle ayrıldı.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu
Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada,
Yeşil-Beyazlılardan Chance Comanche 31
sayı-18 ribaund, Marlain Veal 22 sayı-12
asist, Melih Kapucu 11 sayı ile öne çıkan
isimler oldu. Haberi dış sayfada

KIRKKONAKLAR'A

ÇANKAYA EVi
Çankaya
Belediyesi, 2021 yılı
yatırımları kapsamında
açılış ve temel atma
törenlerine hız
kesmeden devam
ediyor. Kırkkonaklar
Çankaya Evi'nin temeli
1 Aralık'ta atılıyor.
Haber iç sayfada

PURSAKLAR BELEDIYESI

"TOYUMUZ
Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı güven tazeledi:

KUTLU OLSUN"
Güven tazeleyerek yeniden Alperen Ocakları Genel Başkanı seçilen Hemşerimiz
Samet Bağcı, toylarının kutlu olmasını söyledi. Bağcı, "Bugün Ankara’ya mührünü
vuran tüm teşkilatlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

COŞKULU KURULTAY
Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen
kurultaya; Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel
Başkanı Mustafa Destici, . Büyük Birlik Partisi
MKYK Üyesi ve Bilecik İl Başkanı Murat Önal ile
Bilecik Alperen Ocakları ve BBP Teşkilatları ve
Türkiye'nin dört bir yanından Alperenler katıldı
da programa katılım sağladı.
Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet
Bağcı’nın açılış konuşmasının ardından kürsüye
gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,
ülke ve dünya gündemi üzerine konuşma
gerçekleştirdi.

SIFIRDAN BAŞLIYOR
“Sıfırdan Başlıyoruz”
sloganıyla hareket eden
Pursaklar Belediyesi, evsel atıkların kolay dönüştürülebilmesi için ev ev
gezerek ambalaj toplama
poşeti dağıtıyor. Geri
dönüşüm çalışmalarıyla
tonlarca atığı toplayan ve
ekonomiye kazandıran
Pursaklar Belediyesi,
ortaya koyduğu yeni
projelerle doğaya sahip
çıkmaya devam ediyor.

HABERİ İÇ SAYFADA

Sulakyurt’ta

Anlamlı Etkinlik
Sulakyurt İlçe Gençlik Spor
Müdürlüğü ve Sulakyurt İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünce MHP Milletvekili
Halil Öztürk’ün katılımıyla anlamlı bir
etkinlik düzenlendi.

HEP GENÇLER OLDU
Destici, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen,
"Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları
Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, geçmişte
yaşanmış tecrübelere bakıldığında, her
türlü kutlu davanın önce sahiplerinin, sonra
yücelticilerinin hep gençler olduğunu söyledi.
Milletçe sahip olunan maddi ve manevi
kazançların tamamının gelecekte gençlere
emanet edileceğini belirten Destici, eğitim ve
öğretimin hiçbir zaman taviz vermeyecekleri ilk
öncelikleri olduğunu dile getirdi.
Türkiye’de son yıllarda özellikle çocuklara
karşı çok cani ve sapıkça cinayetler işlendiğini,
aynı şeyin kadınlara ve kızlara da yapıldığını
aktaran Destici, şöyle devam etti: "Son olarak
Müslime evladımızın başına gelenler hepimizin
yüreğini dağladı, canımızı yaktı ve ciğerlerimizi
parçaladı" HABERİ DIŞ SAYFADA

Şampiyonlar

Mamak’tan çıktı

Dünya Taekwondo Federasyonu
(WT) tarafından ilk defa büyükler
kategorisinde tüm kadın sporculara
açık olarak Suudi Arabistan'ın
başkenti Riyad'da düzenlenen WT

Kadınlar Açık Dünya Şampiyonasında
Mamak Belediyesi Sporcu Merve
Dinçel 53 kiloda altın madalya
kazanarak dünya şampiyonu oldu.
HABERI DIŞ SAYFADA

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ

ÇAMLIK

30 KASIM SALI
23 KASIM 2021 CUMARTESİ

Muz Cumhuriyeti’nde
yaşamadığımızı çocuklarınıza
anlatın…
Bu gün siz anlatBu oyun elinde silah bir terömazsanız,
ristin dağda gezinmesinden
Bu gün siz kotehlikeli.
nuşmazsanız,
Düşüne biliyor musunuz,
Bu gün başınıelinde silah bir katilden daha
zı gömdüğümüz o
tehlikeli bir duruma karşı karkum yığınlarından
şıya çocuklarımız, gençlerimiz.
kurtulamazsanız,
Onlara şirin gözükecek,
sosyal medya deonları cezbedecek, renkli
nilen canavar esir
duracak, hayal dünyalarına
alacak çocuklarımıhitap edecek ne varsa sosyal
zı.
alemde.
Siyasi malzeme
Ve acı olanı, amaçlarına bir
tryilmaz@gmail.com
olarak görmeye
şekilde ulaşıyor, yarınlarımızı
başladık çocukları.
siyasi malzeme olarak kullanma yolunda somut adımlar
Çocuk diyorum
atıyorlar.
çocuk…
Evlatlarımıza yaşadıkları ülkeyi
Yaşları oy vermeye, hatta seçilmuz cumhuriyeti göstermeye çalımeye dahi yetkin olabilir.
şanı da var, hayallerini toz pembe
Duyguları gençlik çağının başboyayan da. Gençlerin iradesine
langıç noktasında olsa da onlar
ipotek koymaya, yönlendirmeye,
bizim çocuklarımız.
Kendi evladınızdan pay biçerek
sanal alemde ipnotize etmeye çalışan güruhlar bunu başardıklarında
bakın olaya.
ne olacak!
Bugün insanlık hayatı sosyal
A Partisi, B Partisi inanın hiç
dünyada yaşıyor. Sanal ilişkiler,
fark etmiyor, seçimi ne pahasına
sanal alışverişler, sanal paralar ve
olursa olsun kazanma yoluna giderken sanal seçim kampanyası.
Ve o kampanyanın en önemli aracı den güruhlar ülkeyi istedikleri gibi
olan çocuklarımız.
yönetecekler.
Bu gün oy verme rüştüne olası
Hayatı rant devşirme ya da iş
bir seçimde erişmiş milyonlarca
birlikçi ruhla ihanet etme yolunda
genç sandık başına gidecek. Genç- tercih eden karanlık yüzler, hayal
lerin siyasete, ülke geleceğine, ya- vaat eden maskeli çehreler evlatrınlarına dair fikirlerini kendi siyasi
larımızı yavaş yavaş esir almaya
dünyaları ekseninde yönlendirmek, başladı.
onları seçimin piyonu yapmak isteSiyaset üzerine, ülkemizin yayen siyasi partiler harekete geçti.
rınları üzerine çocuklarınızla koÖyle oyunlar, öyle senaryolar,
nuşmayı deneyin.
Göreceksiniz ki, karşınızda ya
öyle kampanyalar yapılıyor ki aklım almıyor.
tamamen zıt ya da hayatın gerçek13 yaşından tutunda 18 yaşına
lerinden uzak fikirlere sahip bireyve daha ötesine kadar gençlik üze- ler çıkacak.
rinde etki kurmaya çalışıyor siyasi
Uzun söze gerek yok, zaman su
güruhlar.
gibi akıp gidiyor, bu ülkeyi muz
İşin en acı tarafı BATI denilen o
cumhuriyeti göstererek evlatlarıkaranlık yüz, FETÖ ve bağlantılı dış mızı esir almaya çalışan güruhlara
mihraklarla birlikte sanal dünyakarşı gün çocukları kurtarma günü.
da çocuklarımız üzerinden oyun
Çocuklar kurtuluşa ülke de kurtukuruyor.
lur.

TARIK
YILMAZ

Sulakyurt’ta

Anlamlı Etkinlik
Sulakyurt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Sulakyurt
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce MHP Milletvekili Halil
Öztürk’ün katılımıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
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ÇANKAYA EVi
Çankaya Belediyesi, 2021
yılı yatırımları kapsamında
açılış ve temel atma törenlerine
hız kesmeden devam ediyor.
Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin
temeli 1 Aralık'ta atılıyor.
Çankaya Belediyesi, 2021
yılı yatırımları kapsamında
açılış ve temel atma törenlerine
hız kesmeden devam ediyor.
Hafta sonu Sancak Mahallesi
Turan Güneş Bulvarı üzerinde
içinde Çankaya Evi, Kütüphane,
Diş Polikliniği ve belediye
birimlerini bulunduğu Yıldız
Hizmet Binası'nın açılışını yapan
Çankaya Belediyesi, 1 Aralık'ta
yeni bir Çankaya Evi’nin daha
yapımına başlıyor. Kırkkonaklar
Mahallesi'nde temeli atılacak
yeni Çankaya Evi 1.440 metrekare
alan üzerine inşa edilecek. Yeni
Çankaya Evi, modern tasarımı
ve 4 katlı yapısıyla bölge halkına

hizmet verecek. Kırkkonaklar'ın
hemen girişinde Münir Özkul
Parkı'nın yanında yer alacak yeni
Çankaya Evi, bölgede yer alan
diğer mahallelere de hizmet
verecek. Çok amaçlı salonu ve
fuaye alanıyla dikkat çekecek yeni
Çankaya Evi’nde, hobi ve kişisel
gelişim kursları için derslikler de
yer alacak.
21. YÜZYILIN HALKEVLERİ
Yeni bir Çankaya Evi’ni daha
Çankayalılara

Her yıl 81 ilde eş zamanlı olarak 11 Kasım saat
11.11’de düzenlenen “Milli Ağaçlandırma Gününde”
Jandarma Hatıra Ormanına, toplam 1000 adet fidanın
dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikiminin ardından
Sulakyurt İlçe Gençlik Spor
Müdürlüğü ve Sulakyurt İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünce
Geleneksel Sulakyurt
Çocuk oyunları festivali
düzenlendi. MHP Milletvekili
Halil Öztürk de etkinliğe
katıldı. Milletvekili Halil
Öztürk, festival hakkındaki
mutluluğunu dile getirdi ve
Sulakyurt’ta yapılan projeler
hakkında da bilgi verdi. Öztürk, “Çocuklarımıza bu

kazandıracak olmanın heyecanını
yaşadıklarını kaydeden Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen,
“Biz istiyoruz ki halkımız her
mahallede kolay erişebileceği
merkezlerden belediye hizmeti
alabilsin. Bu Çankaya Evimizle
birlikte sayısı 29’a ulaşacak
Çankaya Evlerimiz 21. Yüzyılın
halkevleri olarak hizmet vermeye,
halkımızın sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını karşılamaya devam
edecek. Bizim düsturumuz,
siyasetimiz çalışmaktır.
Ürettiğimizle, projelerimizle,
eserlerimizle, var olacağımızı
biliyoruz. Siyasi görüşü ne olursa
olsun tüm Çankayalıları baş tacı
yaparak ve kalp kırmadan rekorlar
kıran azmimizle çalışmaya devam
edeceğiz. Bu anlayışla yepyeni
eserleri halkımızın hizmetine
sunacağız” diye konuştu.
Haber Merkezi

mutluluğu yaşatan İlçe yöneticilerimize teşekkür
ederiz. Yeni Mahalle Mustafa Kemal Caddesi
ve Cumhuriyet Mahallesi arasına yapılacak olan
kapalı sellik ve sel suyu toplama mazgalları yapım
çalışması hızla devam etmektedir.
Kış yüzünü göstermeden
bitirilecektir.
Mahallemize ve ilçemize hayırlı
olsun” dedi. Ayrıca Cumhuriyet
Mahallesi Milletvekili Halil Öztürk
Parkı ve Milletvekili Halil Öztürk
Parkı tören alanı karo çalışmaları
aralıksız sürüyor. İlçe Jandarma
Komutanlığı arası otopark yapımına
sürdürülen projeler arasında yer
alıyor. Haber Merkezi
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ÖZGÜN BAKIŞ

Dilin önemi
NAZMİ
ŞİMŞEK
İlim, özgür insanların
uğraş alanıdır. O alanda
çalışmak, özgür yapıda
olmayı gerektirir. Özgürlüğün olmadığı yerde yaratıcılık olmaz, yaratıcılığı olmadığı yerde
de ilim ve bilim ya da
keşif ve icat hiç olmaz.
Bunların olmadığı yerde
de insanoğlunun yaratılış felsefesine uygun bir
yaşantı olmaz. “Âlemleri sizin için yarattım.”
emrine uygun yaşantıyı ortaya koyamayız.
Âlemlerde olup bitenleri
merak etmeden, nelerin
olduğunu keşfetmeden,
insanlığın hizmetine
sunmadan sadece hazır
bulunanları kullanmak
ve tüketmek insanlığın
değil hayvani yaşamın gerekleridir. İnsan
olduğumuzun bilincinde
olarak her geçen gün
eskilerin üstüne yenilerini koyarak yürümektir, insana yakışan.
Cahillikten kurtulmak için kim olduğunu

bilmek, özgüven oluşturmak, çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak;
birlik beraberliği korumak için önce kendini
bilmek, toplumsal yapıyı tanımak ve karşısındakini doğru anlamak;
ilim yapmak için merak
etmek, sorgulamak,
araştırmak ve yılmaksızın çaba göstermektir.
Bu da öz varlığının sesi
olan dil ile olur.
Bir milleti millet yapan en önemli unsurlardan biri dildir. Türk Milletinin dili de Türkçedir
ve üzüntü ve sevinç gibi
her türlü duygularını
dile getirdiği türkülerini
Türkçe söyler, analar
ağıtlarını Türkçe yakarlar. Ozanlar kopuzlarına
Türkçe sözle eşlik eder,
düşünürler düşüncelerini Türkçe olarak ortaya
koyar ve yazarlar. Bu
tarihin derinliklerinden
günümüze böyle ulaşmış, sonsuza kadar da
böyle devam edecektir.
Türk tarihi gözden
geçirildiğinde, devletlerin kuruluş alt yapısı
Türklük bilinciyle oluşmuştur. Gelişip çağının
zirvesine ulaştıklarında
görülecektir ki, rehavete kapılmışlar, milli

şuurdan uzaklaşmışlar, çağının en büyük
devletleri olmalarına
rağmen yıkılıp gitmişlerdir. Hunlar ve öncesi
dönemlerde Çin etkisi,
Selçuklu döneminde
Fars etkisi, Osmanlı döneminde Fars ve Arap
etkisi kültür kaymasına ve milli şuurdan
uzaklaşılmasına sebep
olmuştur. Ne yazık ki
günümüzde de İngilizce
başta olmak üzere batı
etkisi kendisini göstermektedir.
Örnekler ele alındığında üst yönetimde bulunanların halk
dilinden uzaklaşması,
yönetim ve tabi olanlar
arasının açılmasına ve
birbirlerini anlayamamalarına sebep olduğu
için karşılıklı güven
sarsılmış, birlik ve beraberliğe gölge düşmüştür.
Oysa bahsi geçen
devletlerin kuruluş ve
yükseliş aşamalarında,
kendi öz kültürlerine
sahip olmaları sayesinde ilerleme ve başarılara imza atma şansını
yakaladıkları anlaşılacaktır.
Türk dilini başka dillerle kıyaslayıp küçült-

mekle hiçbir yarar elde
edilmeyeceği akıldan
çıkarılmamalıdır. Akıldan çıkarılmaması gereken başka bir şey ise;
kişinin, her şeyiyle öz
benliği nispetinde var
olduğudur.
Türk insanı için, milli
şuur, milli kimlik ve
kendi olarak yaşayabilmesi; öncelikle, dilini
korumak ve tarihin süzgecinden geçen binlerce
yıllık kültür değerlerinin
geliştirerek korunmasıyla mümkündür.
Başkalarını benzemek,
başkalaşmaktır. Başkalaşmanın getirisi, yok
olmaya doğru bir gidişin
başlangıcıdır.
Özetleyecek olursak,
cahillikten kurtulmak,
birlik beraberliği korumak, bilim yapmak için
başka dillerin hayalini
kurmak beyhudedir. İnsan, en iyi kendi dilinde
düşünür ve muhakeme
yürütür, tefekkür eder.
Bu doğuştan gelen bir
meziyettir.
Başka dilleri bilmek,
bilimin evrenselliğinden
yararlanabilmek ve günümüz bilgi ve teknoloji
çağına ayak uydurabilmek açısından insan
için artı bir değerdir.

AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan:

"iCRAAT MAKAMI DEĞiLiZ,

RiCA MAKAMIYIZ"
AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
icraatçı olamadıklarını Milletvekili olarak rica
makamı olduklarını söyledi. Milletin oyuyla
TBMM’ne gönderdiğimiz Milletvekilleri ne iş
yapar? Sorusunun cevabını AK Parti Ankara
Milletvekili Nevzat Ceylan sosyal medya
hesabında yaptığı bir paylaşımın altına bir
takipçisinden gelen soruyu cevaplayarak
vermiş oldu.
Nevzat Ceylan 21 Kasım tarihinde
Facebook sayfasından Mersin’in Erdemli
ilçesinde Orman İşletme tarafından
kesilen ağaçlarla ilgili bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında “Mersin Erdemli de üst zonda
asırlık anıt ardıç ağaçları Orman İşletmesi
tarafından kesiliyor.
Bu emsalsiz ağaçların çoğu biyokütle
enerji santrallerinde yakılacak. Bu ağaçların
bu hale gelmesi için bin yıl gerekiyor.
Ama küresel iklim değişiminden dolayı
hiçbir zaman bir daha göremeyeceğiz. Bu
katliam boyutundaki ağaç kıyımına artık

son verilmeli” şeklinde tepki gösterdi.
Ağaçları kesen Devletin bir kurumu,
paylaşımı yapanda Hükümeti oluşturan
AK Parti’den seçilmiş bir Milletvekili
olunca takipçilerden merak edilen o soru
gecikmedi. Murat Karayakas isimli
takipçi Nevzat Ceylan’ın
paylaşımının altına “Sayın
vekilim bu katliama
tepkiniz güzel ve yerinde
ama sizin durdurmak
için etki ve yetkiniz
var diye biliyorum”
yorum atınca
Nevzat Ceylan’dan
cevap gecikmedi.
Ceylan “Biz icraat
makamı değil,
rica makamıyız”
dedi.
Haber
Merkezi

Başkan Mansur Yavaş duyurdu:

"ÖĞRENCiLERiN SORUNLARINI

ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"
Ankara Büyükşehir Belediyesinin,
Başkent’te üniversiteyi okumaya
gelen gençlerin barınma problemini
nasıl çözdüğünü ve bu süreçte neler
yaşandığını konu alan “Umut Bir Yurt
Meselesi” adlı belgesel film Youtube
kanalında yayınlandı.
Belgeseli sosyal medya
hesapları üzerinden paylaşan
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, “Son öğrenci
barınma hakkına kavuşmadan
hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla
koyamayız. Kaybedilen her gün
bu ülkenin geleceğinden çalınan
gündür. Bu sene binlerce evladımıza
yuva olduk, olmaya da devam
ediyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin
ardından hayata geçirdiği sosyal
dayanışma örnekleri her geçen
gün artıyor. Başkent’te iyilik
hareketini başlatan ve bunun dalga
dalga yayılmasını sağlayan Yavaş
son olarak üniversiteyi Ankara’da
okumaya gelen ancak barınma
sorunu yaşayan öğrencileri de yalnız
bırakmadı. Yurt bulamayan ya da
ekonomik zorluklar nedeniyle ev
kiralayamayan öğrencileri Şefkat
Evleri ile kiralanan otel ve yurtlara
yerleştiren Büyükşehir Belediyesi
şimdi de bu öğrencilerin barınma
sorununun nasıl çözüldüğünü,
aileleri ile yaşadıkları o anları
anlatan belgesel bir film hazırladı.
OLMAYA DEVAM EDİYORUZ
Yürekleri ısıtan bir filme imza
atan Ankara Büyükşehir Belediyesi,
öğrencilere ve ailelerine özel
hazırladığı “Umut Bir Yurt Meselesi”
adlı belgeseli Youtube kanalında
yayınladı.
Başkan Yavaş da Anadolu’nun

çeşitli yerlerinden gelen ve barınma
endişesi yaşayan gençlerin ve
ailelerinin yaşadıkları süreci anlatan
belgeseli sosyal medya hesapları
üzerinden paylaştı.
“Üniversite Ankara’da okunur”
sözünü tutan Yavaş paylaşımında,
“Son öğrenci barınma hakkına
kavuşmadan hiçbirimiz yastığa
başımızı huzurla koyamayız.
Kaybedilen her gün bu ülkenin
geleceğinden çalınan gündür. Bu
sene binlerce evladımıza yuva
olduk, olmaya da devam ediyoruz”
sözlerine yer verdi.
HEM ANNESİ HEM DE
BABASI OLDU
Üniversiteyi kazanarak
Ankara’ya gelen gençlerin parklarda
ve sokaklarda kalmasına müsaade
etmeyen ve umut ışığı olan Ankara
Büyükşehir Belediyesi, ailelerin
emanet ettiği gençlere sahip çıkarak
barınmadan yemeğe, çamaşırdan
ulaşıma kadar birçok hizmeti
ücretsiz karşılamaya devam ediyor.
AŞTİ’de karşılanmalarından
Büyükşehir Belediyesine
getirilmelerine, rehberler
eşliğinde barınma noktalarına
nakillerinden kente dair
bilgilendirilmelerine kadar birçok
sorunu çözülen gençlere ve
ailelerine özel hazırlanan belgesel,
“https://www.youtube.com/
watch?v=0X0MQSmeyQc&ab_
channel=MansurYava%C5%9F” linki
üzerinden izlenebilir.
Ankara Büyükşehir
Belediyesinin barınma hizmetinden
bugüne kadar toplamda 5 bin 597
öğrenci yararlanırken, 18 Kasım
2021 tarihi itibarıyla 3 bin 55 öğrenci
ücretsiz barınma hizmeti almayı
sürdürüyor. Haber Merkezi

PURSAKLAR BELEDIYESI SIFIRDAN BAŞLIYOR
“Sıfırdan Başlıyoruz” sloganıyla hareket eden Pursaklar Belediyesi, evsel atıkların
kolay dönüştürülebilmesi
için ev ev gezerek ambalaj
toplama poşeti dağıtıyor. Geri
dönüşüm çalışmalarıyla tonlarca atığı toplayan ve ekonomiye kazandıran Pursaklar
Belediyesi, ortaya koyduğu
yeni projelerle doğaya sahip
çıkmaya devam ediyor. Bu
kapsamda atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek
adına Pursaklar Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Ayyıldız Mahallesinde 62 binada 950 binaya
evsel atıkların kolay dönüştürülebilmesi amacıyla ambalaj
toplama poşeti dağıttı.
ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA
YÜRÜTÜYORUZ
Daha temiz bir Pursaklar
için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten
Belediye Başkanı Ertuğrul

Çetin; ‘‘Yaşadığımız çevreyi
en iyi şekilde korumak adına
önemli projelere imza atmaya
devam ediyoruz. Evsel atıkların kolay dönüştürülmesi
amacıyla ambalaj toplama
poşetlerini kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize teslim
ediyoruz. Bu sayede atıklarımızın ayrıştırılması, geri
dönüşüme kazandırılması ve
çevre kirliliğinin önüne geçmek adına önemli bir çalışma
yürütüyoruz. Geri dönüşüme
yönelik attığımız adımlara
hemşehrilerimizin göstermiş
olduğu hassasiyetten dolayı da kendilerine teşekkür
ediyoruz’’ dedi. ‘‘Sıfırdan
Başlıyoruz’’ sloganıyla çevre
sağlığının gözetildiği uygulama vatandaşlar tarafından
ilgiyle karşılanırken, belediye
yetkililerden yapılan açıklamada evlerden toplama
yönteminin tüm mahallelerde
uygulanacağı belirtildi.
Haber Merkezi
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"TOYUMUZ
Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı güven tazeledi:

KUTLU OLSUN"
Güven tazeleyerek yeniden Alperen Ocakları Genel Başkanı seçilen Hemşerimiz
Samet Bağcı, toylarının kutlu olmasını söyledi. Bağcı, "Bugün Ankara’ya mührünü
vuran tüm teşkilatlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Alperen Ocakları Genel
Merkezi tarafından “Yesevi’den
Tacettin’e Gençlik Kurultayı”
düzenlendi.
Ankara Arena Spor Salonu'nda
gerçekleşen kurultaya; Büyük
Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı
Mustafa Destici, . Büyük Birlik
Partisi MKYK Üyesi ve Bilecik İl
Başkanı Murat Önal ile Bilecik
Alperen Ocakları ve BBP
Teşkilatları ve Türkiye'nin dört
bir yanından Alperenler katıldı da
programa katılım sağladı.
Alperen Ocakları Genel
Başkanı Samet Bağcı’nın açılış
konuşmasının ardından kürsüye
gelen BBP Genel Başkanı Mustafa
Destici, ülke ve dünya gündemi
üzerine konuşma gerçekleştirdi.
Destici, Ankara Spor Salonu'nda
düzenlenen, "Yesevi'den
Taceddin'e Alperen Ocakları
Kurultayı"nda yaptığı konuşmada,
geçmişte yaşanmış tecrübelere
bakıldığında, her türlü kutlu
davanın önce sahiplerinin, sonra
yücelticilerinin hep gençler
olduğunu söyledi.
Milletçe sahip olunan maddi
ve manevi kazançların tamamının
gelecekte gençlere emanet
edileceğini belirten Destici, eğitim
ve öğretimin hiçbir zaman taviz
vermeyecekleri ilk öncelikleri
olduğunu dile getirdi.
Türkiye’de son yıllarda
özellikle çocuklara karşı çok cani
ve sapıkça cinayetler işlendiğini,
aynı şeyin kadınlara ve kızlara da
yapıldığını aktaran Destici, şöyle
devam etti:
"Son olarak Müslime
evladımızın başına gelenler
hepimizin yüreğini dağladı,
canımızı yaktı ve ciğerlerimizi

parçaladı. Şehit kanlarıyla sulanmış
bu aziz vatanda, bu kansızlar
ne zaman oldu da ortaya çıktı
gerçekten bunu anlayamıyorum.
Her kadın cinayetinde ya da
istismar edilmiş çocuk cinayetinde
biz ne duyuyoruz, 'hak ettiği
cezayı alacak'. Nedir hak ettiği
ceza? Müebbet hapis. Yeter mi?
Yetmez. Böyle suçlarda müebbet
ya da ömür boyu müebbet hapis,
bizi şahsen tatmin etmiyor, aileleri
de etmiyor, hak da adalet de
yerine gelmiyor. Biz Türküz ve
Müslümanız, kısasa kısas istiyoruz.
Biz bunu söyleyince diyorlar ki
'BBP Alperenler idam istiyor'.
Evet istiyoruz, lakin biz 'her suç
için idam gelsin' demiyoruz. Biz
sadece iki suç için, Büşra Cengiz
kızımız gibi genç kızlarımızı,
körpe evlatlarımızı, kansızca,
hayasızca, ahlaksızca, canice
katleden sapıklar için istiyoruz.
İkincisi de bizzat kurşunu sıkıp,
bombayı patlatan, askerlerimizi,
polislerimizi ve öğretmenlerimizi
öldüren vatan haini, katil sürüsü
teröristler için istiyoruz."
"Bu millet ve bu gençlik size
sokakları da sandıkları da dar
etmesini bilir"

Mustafa Destici, en önem
verdikleri hususların başında,
gençlik teşkilatının şiddetten
ve provokasyonlardan uzak
durmasının geldiğinin altını çizdi.
Gençleri, siyasi ideolojik,
vatan millet temalı hususlarda,
sokak çatışmalarından ve kitle
eylemlerinden uzak durmaları
konusunda uyaran Destici, "Son
günlerde sandıktan umduğunu
bulamayanlar, bugünlerde
özellikle marjinal sol grupları
ve terör gruplarını öne sürerek,
sokaklarda çare aramaya
başladılar ve kendilerine hedef
olarak da sokaklara çıkmayı
belirlediler. Onlara da diyorum ki
'sokaklardan uzak durun'. Esasen
biz sokakları da iyi biliriz. Bu
süreçleri de tecrübe etmiş bir
hareketin mensuplarıyız. Ancak
illa ki sokak diyorsanız, emin olun
ki bu millet ve bu gençlik size
sokakları da sandıkları da dar
etmesini bilir." diye konuştu.
"TÜRK DEVLETLERİ
TEŞKİLATI, CİHANŞÜMUL
MEFKUREMİZ İÇİN
ÖNEMLİ BASAMAKTIR"
Türk Devletleri Teşkilatı'nın
kurulduğunu hatırlatan Destici,

"Merhum liderimiz yaşasaydı
bu sürecin geldiği noktayı
canıgönülden destekler ve büyük
bahtiyarlık duyardı. Türk Devletleri
Teşkilatı, cihanşümul mefkuremiz
için önemli bir basamaktır. Ama
bu çerçeve son değildir. Afrika’yı
Asya'yı, kocaman İslam dünyasını
kapsayacak cihan gücüne dönmek
için turan bir son değil, bilakis bir
başlangıçtır." değerlendirmesinde
bulundu.
Türk Devletleri Teşkilatı'nın
kurulmasına öncülük ve başkanlık
eden, teşkilata katılan ve gözlemci
olarak katılan ülkelerin liderlerine
teşekkür eden Destici, " KKTC 'nin
de birinci safha olarak, teşkilata
gözlemci olarak katılmasını
dört gözle beklediğimizi ilan
ediyorum." ifadesini kullandı.
Programda salondaki gençler,
Destici'nin "Ben Türküm, Türk
esir olmaz. Ben Türküm, Türk
devletsiz olmaz. Ben Türküm, Türk
bayraksız olmaz. Ben Türküm,
Türk ezansız olmaz. Ben Türküm,
Türk hürriyetsiz olmaz." sözlerini
tekrarladı.
BBP Genel Başkanı Destici,
"İnşallah 2023 yılı hem partimiz
ve ocağımız için hem de Cumhur
İttifakı'mız için yeni bir başarı
yılı olacaktır. Ben buna yürekten
inanıyorum." görüşünü paylaştı.
Konuşmaların ardından, Alperen
Ocakları Eğitim Kültür ve
Dayanışma Vakfı Genel Başkanı
Samet Bağcı, Destici'ye kılıç
hediye etti.
Programın devamında;
Ozan Erhan Çerkezoğlu, Hasan
Sağındık, Esat Kabaklı, Arslanbey
Sultanbekov şarkılarıyla 10
binlerce Alpereni coşturdu.
Murat KARATEKİN

Türkiye Basketbol Ligi 9. haftasında
Kocaeli BŞB Kağıtspor'u konuk eden
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan
78-71 galibiyetle ayrıldı.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu
Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada,
Yeşil-Beyazlılardan Chance Comanche 31
sayı-18 ribaund, Marlain Veal 22 sayı-12
asist, Melih Kapucu 11 sayı ile öne çıkan
isimler oldu.
MAÇI BAŞTAN SONA
ÜSTÜN GÖTÜRDÜLER
Karşılaşmaya üçlüklerle başlayan
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı,
üstünlüğü de ilk dakikalardan eline aldı.
Devamında Comanche'den arka arkaya
skor bulan Yeşil-Beyazlılar ilk çeyreği 2112 öne kapattı. İkinci çeyrekte dış atışlarla
fark eritmeye çalışan konuk ekip kısa
sürede skoru eşitlemeyi başardı.
Cevap vermekte gecikmeyen YeşilBeyazlılar 11-2’lik seri ile farkı tekrar
açarak soyunma odasına 45-30 önde
gitmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte de ilk
yarıda yakaladığı performansı devam
ettiren Yeşil-Beyazlıların sahadaki her
oyuncusundan skora katkı buldu.
Bu çeyrekte Yeşil-Beyazlıların
üstünlüğü ile kapandı 63-49.Son
çeyrekte farklı üstünlüğü bırakmayan
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
karşılaşmadan 78-71 galibiyetle ayrıldı.
Haber Merkezi

Şampiyonlar

Mamak’tan çıktı
Dünya Taekwondo
Kadınlar Şampiyonu
Mamak’tan çıktı

Dünya Taekwondo Federasyonu
(WT) tarafından ilk defa büyükler
kategorisinde tüm kadın sporculara
açık olarak Suudi Arabistan'ın
başkenti Riyad'da düzenlenen WT
Kadınlar Açık Dünya Şampiyonasında
Mamak Belediyesi Sporcu Merve
Dinçel 53 kiloda altın madalya
kazanarak dünya şampiyonu oldu.
GENÇLERE ÖRNEK
OLUYORLAR
Amatör ve profesyonel olarak
ilçe genelinde her yaştan yurttaşı
sporla buluşturduklarının altını
çizen Mamak Belediye Başkanı
Köse, “Kulübümüz bünyesindeki
sporcularımız aldığı bu madalyalarla
hem göğsümüzü kabartıyor hem de
gençlere örnek oluyorlar. Dünya
Şampiyonu sporcumuz Merve
Dinçel’i yürekten kutluyorum. Spora
ve sporcuya olan desteğimiz artarak
devam edecek" diye konuştu.
Haber Merkezi

