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ŞİRKETLER 
DEĞİL TÜKETİCİ 
KORUNMALIDIR

ENERJİ Piyasası Denetleme Kurulu “EPDK)’nun  
doğalgaz şirketini korumasının değil tüketiciyi 
korumasının asıl yasal görevi olduğunu bildiren 
Tüketici Dernekleri Federasyonu, Anayasa’nın güç-
süz olan  tüketicilerin korunmasını güvence altına 
alındığını hatırlatmanın yapıldığının açıklamada, 
“Tüketicinin Ödediği Ücret Karşılığında Ne Aldığını 
Bilme Hakkı Vardır. Yürütme Durdurulmalı Ve 
Yönetmeliğin İptal Edilmelidir” dendi.
EPDK’nın yeni düzenleme yaparken asli görevi 
olan tüketicinin korunmasını göz ardı ettiğinin ve 
sadece dağıtım şirketlerini gözettiğinin bildirildiği 
basın açıklamasında, “Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumunca (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Dağıtım 
Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikle, ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ kullanan yüzbin-
lerce abone mağdur edilmekte ve TL. ile yükleme 
yapmaya mecbur bırakılarak devamlı zamlı 
ödeme yapmaları zorunlu kılınmaktadır. Tüketici 
Dernekleri Federasyonu olarak, Danıştay’a 13 
Hukuk dairesi nezdinde Enerji Piyasası  Düzen-
leme Kurumunun “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım 
Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikler” ile ilgili dava  açmış bulunmaktayız. 
ÖNCELİKLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı 
verilmesini, bilahare yapılacak inceleme sonu-
cunda tüketici haklarına aykırı olan yönetmeliğin 
iptal edilmesine karar verilmesini talep etmiş 
bulunmaktayız. EPDK Doğal Gaz Şirketini Değil 
Tüketiciyi Koruması Yasal Görevidir” denildi.

EREĞLİ’DE 
GİYSİ TOPLAMA 
KUTULARI İLGİ 

GÖRÜYOR
Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi sosyal 
belediyecilik çalışmaları kapsamında 
’Giysi Kumbarası’ ile vatandaşların 
kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahibi 
olanlara ulaştırılmasında köprü görevi 
görüyor.
KONYA’NIN Ereğli İlçe Belediyesi sosyal beledi-
yecilik çalışmaları kapsamında ‘Giysi Kumbarası’ 
ile vatandaşların kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç 
sahibi olanlara ulaştırılmasında köprü görevi 
görüyor.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı 
açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 
fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında 
önemli ve ilk olan hizmetleri şehrimize kazan-
dırdık. Hizmet noktasında gayretle, sevgiyle, 
samimiyetle çalışıyoruz. Gece gündüz demeden, 
mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttüğümüz ça-
lışmalarla şehrimizi daha değerli hale getiriyoruz” 
ifadelerini kullandı.
Başkan Özgüven, “Sosyal yardımlaşma evimizle 
başlattığımız projemizi bir ileri daha götürerek 
şehrimizde ilk olan giysi kumbaralarını hemşeh-
rilerimizin yoğun kullandığı alanlara bıraktık. 
Bu sayede vatandaşlarımızın kullanmadıkları 
eşyaların toplanmasını sağlayıp ihtiyaç sahibi 
olanlara ulaşmasında köprü görevi yapıyoruz. 
Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bu 
anlamda belediye olarak böyle anlamlı bir hizmeti 
gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.
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DEVLET koruması 
altındaki çocuklara 

meslek edindirmek amacıy-
la Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü, 
Ankara Ticaret Odası (ATO) 
ve Anadolu İletişim ve 
Eğitim Derneği (ANİLDER) 
iş birliğiyle hayata geçirilen 
“Mesleğim Var Geleceğim 
Var Projesi”nin sertifika tö-
reni, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’un katılımıyla 
yapıldı. 

GELECEĞE DAİR 
UMUTLARIMIZ ARTIYOR
ATO Congresium VIP Salo-
nu’nda düzenlenen sertifika 
töreninde konuşan Bakan 
Selçuk, tüm kamu politikala-
rında aile ve bireyin refahını 

öncelediklerini belirterek, 
“Bizim için kız çocuklarımız 
söz konusu olduğunda akan 
sular duruyor. Sevgili kızları-
mıza baktıkça geleceğe dair 
umutlarımız da artıyor. Sev-
gili gençler, sizler yüreğiniz-
de taşıdığınız umutla mille-
timizin istikbali olacaksınız. 
Daha çok çalışarak beraberce 
Türkiye’nin geleceğini inşa 
edeceğiz. Hayallerinizi ve 
umutlarınızı asla kaybetme-
yin” diye konuştu. 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsel Baran ise konuşma-
sında, geçen yıl Ekim ayında 
başlatılan projenin amacı-
nın, devlet himayesi altında-
ki şiddet veya istismar mağ-
duru kız çocuklarının meslek 
sahibi yapılarak sosyal ve 
ekonomik hayata katılma-

ları olduğunu söyledi. Proje 
kapsamında Ankara Ticaret 
Odası olarak, Çocuk Destek 
Merkezi’ne kuaför, bilgisayar 
ve drama atölyeleri kur-
duklarını anlatan Baran, bu 
atölyelerde kız çocuklarına 
kuaförlük, güzellik uzman-
lığı, tıbbi sekreterlik ve yö-
netici sekreterliği eğitimleri 
verdiklerini kaydetti. 

ÇOK HAYIRLI BİR 
İŞ YAPTIĞIMIZA                          
İNANIYORUM
Mesleğim Var Geleceğim 
Var Projesi’nin ATO’nun 
tüm çalışmaları içinde ayrı 
bir yere sahip olduğunu 
vurgulayan Baran, “Çocuk 
Destek Merkezlerinde kalan, 
şiddet yada istismar görmüş 
çocuklarımızın bakım ve 
koruma altına alınması ve 
topluma yeniden kazandırıl-
ması gerçekten çok önemli. 
Ekonomik ve sosyal yaşamın 
dışında kalmış bu çocukla-
rımızın, topluma yararlı ve 
gelecekten umutlu bireyler 
haline getirilmelerinin tüm 
toplumun görevi olduğunu 
düşünüyorum. Ankara Tica-
ret Odası yönetimi olarak bu 
proje içerisinde yer almakla 
çok hayırlı bir iş yaptığımıza 
inanıyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN yerli 
ilaç firmasının katkı-

larıyla gerçekleştirilen Alz-
heimer Halk Bilgilendirme 
Toplantısı Ankara Keçiören 
Belediyesi Yunus Emre Kül-
tür Merkezi’nde Ankara Dış-
kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nden 
Uzm. Dr. Özlem Bizpınar’ın 
katılımıyla gerçekleşti.
Ülkemizde yaklaşık 650 bin 
Alzheimer hastası bulundu-
ğuna ve 2023 yılında Alzhe-
imer hasta sayısının 850 bin 
olacağına dikkat çeken Uzm. 

Dr. Özlem Bizpınar, tüm 
dünyada Alzheimer hastası 
sayısının arttığını belirtti. 
Bizpınar“Alzheimer hastalı-
ğının tedavisinde ilaçların 
etkisi kadar önemli olan 
konu onlara günlük yaşam-
larında doğru ve etkili bakım 
verilmesidir. Bu bakım veren 
için çok zor ve bir o kadar da 
önemli bir sorumluluktur.  
Ayrıca Alzheimer hastalığı 
sıradan bir yaşlılık unutkanlı-
ğı değildir. Bu nedenle hasta 
yakınlarının ve toplumun bu 
konuda bilinçli olması büyük 

önem taşımaktadır. Biz de 
Alzheimer Derneği olarak 
halkımızı bilgilendirmeyi ve 
hasta yakınlarının sorunla-
rına dikkat çekerek daha bi-
linçli yaklaşımları amaçladık.  
Bunun için kitlelere ulaşma 
konusunda bize köprü olan 
SantaFarmafirmasına da 
teşekkür ederiz. Gerek özel 
kurumların gerekse sivil top-
lum kuruluşlarının konuya 
bakışları ve destekleri bizim 
için çok değerli” dedi.

“Alzheimer’dan Korunma 
Yöntemleri ve Alzheimer 
Hasta Bakımı” başlıklı top-
lantıda Alzheimer hastalığı 
hakkındaki son gelişmeler 
paylaşıldı. Halka açık olarak 
gerçekleştirilen etkinlikte 
Alzheimer hakkında bilgilen-
dirme yapıldı. İlki Antalya’da 
gerçekleştirilen Alzheimer 
Halk Bilgilendirme Toplan-
tıları, Ankara’nın ardından 
sırasıyla Bursa, İzmir ve 
İstanbul illerinde gerçekleş-
tirilecek.

DEVLET KORUMASI ALTINDAKİ 
ÇOCUKLAR MESLEK SAHİBİ OLDU

ALZHEİMER HALK BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI ANKARA’DA 
GERÇEKLEŞTİ

TÜKETİCİ DERNEKLERİ 
FEDERASYONU

Konya’nın Beyşehir İlçe Bele-
diyesi tarafından Vuslat Park 
içerisindeki bir parka kitap ve 
oyuncak kumbarası konuldu.
KONYA’NIN Beyşehir İlçe Belediyesi tarafın-
dan Vuslat Park içerisindeki bir parka kitap 
ve oyuncak kumbarası konuldu.
Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı 
açıklamada, Vuslat Parkı’nda ilçe halkının hiz-
metine sunulan yeni konsept oyun gruplarının 
yer aldığı parkta sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında yeni bir çalışma başlattıklarını 
söyledi. Bu çalışma ile parka kitap ve oyuncak 
kumbarası yerleştirildiğini belirten Özaltun, 
okunmuş kitaplar, kullanılmış veya ihtiyaç 
fazlası oyuncakları değerlendirmek, ihtiyaç 
sahibi öğrenci ve çocuklara toplanan bu kitap 
ve oyuncakları dağıtmak suretiyle toplumda 
yardımlaşma ve dayanışma duygusunu 
pekiştirmek istediklerini belirtti.

PARKA KİTAP 
VE OYUNCAK 
KUMBARASI

Devlet koruması altındaki çocuklara meslek edindirmek amacıyla Aile, Çalışma 
Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ATO ve ANİLDER iş birliğiyle hayata geçirilen 
“Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi” kapsamında 40 çocuk meslek sahibi oldu.

Türkiye Alzheimer Derneği tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenecek 
Alzheimer Halk Bilgilendirme toplantısı Ankara’da gerçekleşti.


