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“Fazla Yemekler İhtiyacı Olanlara,
Artık Yemekler Hayvan Barınaklarına”

Ajda Pekkan, TBMM’yi Ziyaret Etti

Neziroðğlu,  TBMM  olarak  amaçlarýınýın  sosyal  sorumluluk  projelerinin  hayata  geçirilmesi  
ve  bu  projelerin  diðğer  kurumlar  tarafýından  örnek  alýınarak  sosyal  yardýımlaþşmaya  katkýı  
yapmasýı,  aynýı  zamanda  da  israfýın  önüne  geçilmesi  olduðğunu  belirtti.
Sanatçı Ajda Pekkan, TBMM
restoranlarında artan yemeklerin
kimsesizler yurduna, tabaklarda kalan
yemeklerin de hayvan barınaklarına
gönderilmesi kampanyasına destek
vermek amacıyla 7 Mayıs’ta TBMM’yi
ziyaret etti.
TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu ile birlikte TBMM
Üyeler Lokantasında gazetecilere
açıklamalarda bulunan Ajda Pekkan,
TBMM’de son dönemdeki pozitif
değişikliği çok takdir ettiğini, özellikle
de sosyal sorumluluk projelerine
gösterilen duyarlılıktan dolayı
memnuniyetini belirtti. Bu tür sosyal
sorumluluk projelerinin tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile hastane
ve restoranlara da örnek olması
gerektiğini belirten Pekkan, bu projenin

takipçisi olacağını ve Meclisi özel
sektöre de örnek göstereceğini belirtti.
Pekkan, siyasetin hayat bulduğu bu
çatı altında sadece politika değil insani
duyarlılık projelerinin de gerçekleştiği,
tüm dünyada küresel gıda krizinin
yaşandığı ve tartışıldığı bu dönemde
Parlamentonun böylesine bir hassasiyet
göstermesinin hem israfı önlemek
hem de toplumsal duyarlılığı artırmak
açısından son derece anlamlı olduğunu
da vurguladı.

‘Proje, 8 Ay Önce Başladı’
TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu
ise Mecliste günde yaklaşık 6 ila 8
bin kişilik yemek çıktığını, 8 ay önce
bu projeye başlandığını öncelikle
kazanlarda kalan yemeklerin Ulus
ve Demetevler’de değişik sosyal

kurumlara, yurtlara, hayır kurumlarına,
masalarda kalan artık yemeklerin
ise Çankaya ve Gölbaşı’nda bulunan
hayvan barınaklarına gönderildiğini
ifade etti. Neziroğlu, TBMM olarak
amaçlarının sosyal sorumluluk
projelerinin hayata geçirilmesi ve bu
projelerin diğer kurumlar tarafından
örnek alınarak sosyal yardımlaşmaya
katkı yapması, aynı zamanda da israfın
önüne geçilmesi olduğunu belirtti.
Başka kurumları da bu güzel örnekle
etkilediklerini belirten Neziroğlu,
Cumhurbaşkanlığı, Kredi ve Yurtlar
Kurumu, Kalkınma Bakanlığı ile
Uşak Şeker Fabrikasının da benzer
uygulamayı başlattıklarını söyledi. Ajda
Pekkan’ın ziyareti sonrasında sayının
artacağını ümit ettiğini de sözlerine
ekledi.

