Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:

“ENGELLiYOR DiYENLER

YALAN SÖYLÜYOR”
Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İller
Bankası payının Temmuz ayında arttığına dikkat çekti.

İller bankasının gönderdiği paranın
yüzde 120 oranında arttığına vurgu yapan
Altınok, “AK parti partizanca davransa CHP’li
belediyeler maaş dahi ödeyemezler, 3 ay
sonra belediye başkanlığını bırakmak zorunda
kalırlar” dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,
“Bütün dünyada koronavirüs salgını ve RusyaUkranya savaşı nedeniyle ülkelerin bütçeleri
daha fazla açık veriyor ve borçlanmaları
artıyor. Bizim bütçemiz ise fazla veriyor.
Böyle bir dönemde hükümetimiz Temmuz
ayı İller Bankası payını yüzde 120 daha fazla
belediyelere göndermiştir" ifadelerine yer
verdi. Haberi iç sayfada
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POLİS EMEKLİLERİNDEN

3600 MESAJI VAR
Türkiye’nin 42 şehrinde teşkilatı, binlerce üyesi bulunan Kamu Yararına Çalışan Türkiye
Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği, 3600 ek gösterge uygulamasının, unvana
bir defaya mahsusen tüm polis teşkilatına ve emeklilerine uygulanmasını istiyor.

TÜM TEŞKİLATA VE EMEKLİLERE VERİLMELİ

Yatırımcıya tavsiyede bulundu:

Bektur, 3600 ek göstergenin bir defaya
mahsus olarak tüm polis teşkilatına ve
emeklilere verilmesi gerektiğini söyledi.
“Diyoruz ki; unvana bir defaya mahsusen
tüm polis teşkilatına ve emeklilerine 3600 ek
gösterge verilmelidir diyoruz.
Çünkü çatı açılmaya başladı” diyen Bektur;
“Yeni emekli olan arkadaşlarımızla 2000’li
yıllarda emekli olan arkadaşlarımız arasında
2500 TL’ye varan bir fark var.
Bir de 3600 ek gösterge verildiği takdirde
1300 TL civarında bir fark daha olacak. Ve
toplamda 3 bin 800 ile 4 bin TL civarı bir fark
olacak. O yüzden diyoruz ki; arada bir fark var.
Bu farkın giderilmesi ve 3600 ek göstergenin bir
defaya mahsuben unvana verilmesi gerekiyor”
ifadelerine yer verdi.
HABERİ İÇ SAYFADA

A
YOZGAT’TA D
K
ŞUBE AÇMA
ISTIYOR

“BiRE BiN VERiR”
Ankara’da faaliyet gösteren
Emlak Uzmanı Salim Taşçı,
yatırımcılara tavsiyelerde
bulundu.
Taşçı, yatırım düşünenlerin
arsa veya arazi almalarını önerdi.
Taşçı, “Eğer gayrimenkul
almayı düşünüyorsanız önce arsa

ve araziyi tavsiye ederim. Zira bir
büro veya ev aldığınızda onlar
belirli bir zaman geldikten sonra
rant olayı durur. Ama arsa veya
arazi de durum öyle değil. Arsa
limitini bulmuş imarlı rant yapar
ama arazi kadar yapmaz" dedi.
Haberi iç sayfada

FARUK KOCA
GÜVEN TAZELEDi

SAÇ EKiMiNDE

MKE Ankaragücü'nün
Olağanüstü Genel Kurulu'nda,
mevcut Başkan Faruk Koca, tek
aday olarak girdiği seçimde 505
oyun 504'ünü alarak yeniden
seçildi. ATO Congresium Kongre
ve Sergi Merkezi'nde yapılan

Olağanüstü Genel Kurul'a, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, ilçe belediye
başkanları, siyasetçiler ve çok
sayıda Ankaragücü delegesi
katıldı. Başkanlık seçimine Başkan
Faruk Koca, tek aday olarak girdi.

HABERİ DIŞ SAYFADA

GÜVENLi ADRES
Ankara’da sağlık
sektörünün
önde gelen
kurumlarından
olan Medipark
Tıp Merkezi,
özellikle saç
ekiminde ortaya
koyduğu başarılı
işlerle dikkat
çekiyor.

ATIKLAR SANAT ESERINE

DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Gölbaşı Belediyesi
tarafından başlatılan,
proje kapsamında Mogan
Gölü’nde yapılan çevre

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIYOR?

Medipark Tıp Merkezi Estetik
Sorumlusu Tünay Demiröz, Çamlık
Ankara’ya saç ekimi hakkında
bilinmeyenleri anlattı. Saç
ekiminin genel olarak herkese
uygulanabildiğini hatırlatan Demiröz,
saç ekimindeki süreci şu şekilde
anlattı. Haberi iç sayfada

MAMAK TUTULAMIYOR

Mamak Belediyesi
Futbol Takımı Amatör
Süper Lig 3. maçında
Tarım Kredi Spor Kulübü
ile karşı karşıya geldi.
19 Mayıs Stadyumunda

hayli çekişmeli geçen
maçta rakip takımlar
kazanmak için oynadı.
İlk gol Tarım Kredi Spor
Kulübünden geldi.
HABERİ DIŞ SAYFADA

temizliği sonucunda ortaya
çıkan atık maddelerden
“Balık Heykel” yapıldı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:

“ENGELLiYOR DiYENLER

YALAN SÖYLÜYOR”
Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İller
Bankası payının Temmuz ayında arttığına dikkat çekti.
İller bankasının gönderdiği paranın yüzde 120
oranında arttığına vurgu yapan Altınok, “AK parti
partizanca davransa CHP’li belediyeler maaş dahi
ödeyemezler, 3 ay sonra belediye başkanlığını
bırakmak zorunda kalırlar” dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok, “Bütün dünyada koronavirüs salgını
ve Rusya-Ukranya savaşı nedeniyle
ülkelerin bütçeleri daha fazla açık veriyor
ve borçlanmaları artıyor. Bizim bütçemiz ise
fazla veriyor. Böyle bir dönemde hükümetimiz
Temmuz ayı İller Bankası payını yüzde 120
daha fazla belediyelere göndermiştir. Bu
CHP’li MHP’li AK Partili belediyelere
gönderilen büyük bir kaynaktır. AK
Parti eğer partizanlık yapsa
İstanbul, Ankara başta
olmak üzere kaynakları
kesse CHP’li belediyeler
maaş dahi ödeyemez.
3-4 ay sonra belediye
başkanlığını bırakırlar.
Şehir yaşanmaz hale
gelir” ifadelerini
kullandı.
Altınok, “Ayrım
yapılıyor diyenler
bu gerçekleri

görmeli, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeliler. Hiçbir
ayrım yapmadan bütçe kaynaklarımızın arttırılmasıyla
bütçede vergi geliri çok arttı. Rakamlar öyle
gösteriyor. Önemli olan da şudur kaynakların
doğru düzgün kullanılması” dedi.
YALAN SÖYLÜYOR
“Kim engelleniyoruz diyorsa yalan
söylüyor” diyen Turgut Altınok,
“Eğer bizim muhalefet döneminde
yaşadıklarımızı şu anki CHP’li belediyeler
yaşamış olsa maaş ödeyemezler, 3 ay
sonra belediyeyi bırakmak zorunda kalırlar.
AK Parti iktidara geldikten sonra bir kanun
çıkardı borcu olan bütün belediyelerin
yüzde 40 borçlarını kesiyor
geri kalanını illere
gönderiyor.
Eğer partizanca
davransa bu
belediyeler
maaş dahi
ödeyemezler”
diye
konuştu.
Haber
Merkezi

Yatırımcıya tavsiyede bulundu:

“BiRE BiN VERiR”
Ankara’da faaliyet gösteren Emlak
Uzmanı Salim Taşçı, yatırımcılara
tavsiyelerde bulundu.
Taşçı, yatırım düşünenlerin arsa
veya arazi almalarını önerdi.
Taşçı, “Eğer gayrimenkul almayı
düşünüyorsanız önce arsa ve araziyi
tavsiye ederim. Zira bir büro veya ev
aldığınızda onlar belirli bir zaman
geldikten sonra rant olayı durur. Ama
arsa veya arazi de durum öyle değil.
Arsa limitini bulmuş imarlı rant yapar
ama arazi kadar yapmaz. Arazi alırken
de imar alanlarına yakın bir yerde
arazi alırsanız bire bin verir. İmara
girdiği zaman, çok katlı verirlerse
de kazanırsınız, villalık verilirse de
kazanırsınız. Ama burada önemli olan
imar alanına yakın olması önemli.
Tabi bu araziyi de alırken; mutlaka ve
mutlaka Tapu ve Kadastrodan harcını
yatırarak memurunuzu da yanınıza
alarak gidip 4 tarafını da işaretlemeniz
gerekir” diye konuştu.
KÖYLÜ BOŞ DİYE EKER
Emlak Uzmanı Taşçı, yatırım
yaparken sıkıntı yaşamamak için
yapılması gerekenler hakkında da
bilgiler verdi.
Taşçı; “Her grupta art niyetli kişiler

olabilir. Ama müesseseleşmiş hiçbir
emlakçı yanlışlık yapmaz. Emlakçı
adı altında yanlış yapan insanlar
olabilir. Onun içinde işinizi sağlam
tutabilmek için Tapu ve Kadastrodan
götürdüğünüz kişiye arsanızın etrafını
mutlaka işaretlendirin. Sonra da
arazinizi nasılsa sahipsiz diye bir şey

de yapılmayacağı için köylüler eker. O
arazi hangi köye dahilse muhtara gidip,
“benim arazimi kimse ekmesin, ekerse
de bedelini versin” diye tembihte
bulunsun. İmara gireceği zamana kadar
tarlanız boşu boşuna durmuş olmaz,
bir de bunun karşılığında gelir elde
edersiniz” dedi.

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09
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Okuma Alışkanlığını
Engelleyici Etkenler -II
Eğitim sistemi:
Yanlış uygulamalara en çarpıcı
örnek olarak sınav
sistemini gösterebiliriz. Mevcut sınav
sistemi ve özellikle
öğrenci ve veli algılamasının getirdiği
yanlış tutum ve
davranışlar günümüz çocuklarının
okumaya ilgi duymamasının ya da
fırsat bulamamasının altında yatan en önemli
sebep olarak gösterilebilir.
Okul öncesinden itibaren
bütün çocuklardaki mevcut algı, kitap ve okumadan maksat sınava hazırlık
yönündedir. Birçok veli ve
öğretmen tarafından bu yanlış
algı bilerek veya bilmeyerek
körüklenmektedir. Çocukların, ne kadar test sorusunu
cevaplandırdığına odaklanıldığı görülmektedir. Oysa, bir
soruya doğru cevap verebilmenin, öncelikle soruyla ilgili
olan metnin doğru anlaşılması
gerektiği önemsenmelidir.
Anlamanın gelişmesi ise iyi bir
okuyucu olmayı gerektirir.
Bütün bunlara rağmen kitap
okuma, sadece bilgi edinme
kaygısı taşımamalıdır. Toplumsal davranışların gelişmesi, hayatın gerçeğinde okumaya verilen değer ile çocukların
konuya ilgisi paralel yönde
gelişecektir.
Kitap ve yazarın toplum
içinde gördüğü kabul nispetinde çocukların ilgisini çekeceği
muhakkaktır. Futbol oyuncusu
veya popüler sanatçılar kadar
ilgi görmeyen şair, yazar ve
sanatçıların bulunduğu ülkede, okumaya ve kültürel
faaliyetlere ilginin yoğunlaşacağını beklemek, beyhude bir
bekleyiş olacaktır.
Çocuk, çevresinde -evde,
sokakta, toplu taşım araçlarında, parklarda- gördüğü insanların yüzde kaçının elinde
kitap görebiliyorsa okumaya
karşı ilgisi o nispette olacaktır.
Toplumun dışında bir insan
yetiştirmek özel ilgi ve çabayı
gerektirir. O da herkese nasip
olmaz.
Eğitimci davranışları:
Kitap okumayan öğretmenlerin sıklıkla öğrencilere kitap
okumayı tavsiye etmelerinin
inandırıcı olmadığını bilmekte yarar vardır. Öğrencinin,
davranışlarını taklit ettiği modellerin başında öğretmenleri
gelmektedir. Onların yaptıkları
her davranış, olumlu ya da
olumsuzluğuna bakılmaksızın
taklit edilecektir. Çantasında
ve çalışma masasının üzerinde her defasında farklı bir
okuma kitabı bulundurmayan,
okuduklarını zaman zaman
öğrencileriyle paylaşmayan
öğretmenin okumaya özendirici etkisinin olmayacağı
bilinmelidir.
Özellikle ilköğretimin ilk üç
yılında görevli öğretmenlerin
okuma sevgisi kazandırmada çocuklar üzerinde büyük
etki sahibi kişiler olduğudur.
Çocukların bu dönemde muhatap oldukları eğitimcilerin
yapacakları her uygulamanın
olumlu ya da olumsuz yönde
etki edeceği de düşünülmelidir.
Bir an önce okuma yazmaya geçmek, hızlı okuma
yaptırabilmek adına çocukların
zevk almadan, anlamadan
metinleri okumaları olumlu bir
davranış olmayacaktır. Anlamına erişilen bir faaliyet ilgi
çekecektir. Defalarca, bıktırıp
usandırırcasına okuma zorunda bırakılmasının, okuma
sevgisi kazandırma yönünde
hiçbir olumlu katkı sağlamayacağı hesap edilebilmelidir.
Çocuklara ceza verirmişçesine okuduğu kitap metinlerini
defalarca yazdırma talihsizliğinde bulunulması da okumaya karşı olumsuz tavrı geliş-

tiren sebeplerden
sayılabilir. Cezaya
dönüşen bir etkinlik,
tepkiyi de beraberinde getirecektir.
Hiçbir pedagojik
kaygı taşımadan salt
ticari amaçla piyasaya sürülmüş onlarca
kitabın, çocuklara
tekrar tekrar okutma
zorlamalarına girilmesi ayrı bir sakıncadır. Çocukta okuma
kültürünün gelişmesi,
tanıştığı kitapların edebi estetiğe, düzgün ve temiz bir dile
ve merak uyandıracak sürprizlere sahip olması önemlidir.
Okunan kitapların uygunsuzluğu:
Çocukların kitaba olan ilgisinin olumlu yönde gelişmesi
için kendisine sunulan eserleri
-şekil ve içerik bakımdan- benimsemelidir.
Okuduğu metnin çocuğu
heyecana sevk etmesi, onda
merak uyandırması gerekir.
Kullanılan dil ve cümle yapısı
çocuğun seviyesine uygun
olmalıdır. Kapak tasarımından
içindeki resimlere kadar çocukta estetik duygusu geliştirmelidir.
Oysa piyasa sürülen kitapların çoğunda estetik ve sanat
kaygısından öte rant kaygısı
ön plana çıkmaktadır. Teknolojinin çekiciliğiyle rekabet
edecek düzeyde kaliteli çocuk
kitaplarına ihtiyaç olduğunu
belirtmekte yarar var.
Milli Eğitim Bakanlığı ve
Kültür Bakanlığının, yaş gruplarına göre okuma standartlarının geliştirilmemiş olması
büyük bir eksikliktir. Bundan
istifade edenler, içerik, kalite, edebi estetik vb. kaygıları
taşımayan tüccarların insafına
bırakılmaktadır.
Çocuk kitabı olarak rafları
dolduran ve kilolarla satılan
binlerce kitabın okuma kültürüne ve pedagojik olarak
çocukların gelişimine uygun
olmadığı görülecektir. Bu tür
kitaplarla çocukların okumaya
ilgi göstermesi beklenemez.
Teknolojiler:
Bu manada konumuzu ilgilendiren teknolojilerin başında
bilgisayar, televizyon, akıllı
telefon ve teknolojik oyunlar
gelmektedir. Oldukça etkin
olan bu aletlerin her biri kendi
çapında faydaları da olan
aletlerdir.
Teknolojiyi yönetebilmek
önemlidir. Yönetim teknolojiye terk edilirse fayda yerine
zarar yönünde etkisini sürdürecektir. İhtiyaç giderme
konusunda bilinçli kullanım
prensibi edinmek gerekmektedir.
Bu aletlerin özellikle çocukların meraklarını cezp etmesinden dolayı bağımlılık yapma gibi sakıncaları da vardır.
Bağımlılık derecesinde teknoloji ön plana geçerse faydanın
yerini zarar alacaktır. Teknoloji, kişinin bütün ilgi alanları
ve meşguliyetlerinin önüne
geçmesi bağımlılık işaretidir.
Televizyonun program
çeşitliği yanında bağlayıcılığı,
bilgisayarın sınırsız denecek
düzeyde seçenek sunması,
teknolojik oyunların çocukların kazanma ve çözme hırsını
körüklemesi zamanlarının
çoğunu bu aletlerin başında
geçirmelerine sebep olmaktadır. Günümüzün en aktif
kullanılan aletlerinden olan
akıllı telefonlar neredeyse bütün diğer teknolojilerin yerini
almış durumdadır.
Aile içinde, her tür elektronik aletten yararlanma ve
meraklarını giderme yönünde
belirli bir program dâhilinde
müsaade edilmesi zararların
önüne geçilmesinde önemli
etken olacaktı. Teknolojiyi
yönetmek önemlidir ve birçok
sakıncayı ortadan kaldıracaktır. Yönetmeyi bilmeyen
yönetilmeye mahkumdur.
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POLİS EMEKLİLERİNDEN

3600 MESAJI VAR
Türkiye’nin 42 şehrinde teşkilatı, binlerce üyesi bulunan Kamu Yararına Çalışan Türkiye
Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği, 3600 ek gösterge uygulamasının, unvana
bir defaya mahsusen tüm polis teşkilatına ve emeklilerine uygulanmasını istiyor.

A
YOZGAT’TA D
K
ŞUBE AÇMA
ISTIYOR
Kamu Yararına Çalışan Türkiye
Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma
Derneği Bayraklı Şube Başkanı Hacı
Mehmet Bektur, 1948 yılında kurulan
ve Türkiye’nin ilk derneklerinden
bir tanesinin temsilcisi olarak
hükümetin hayata geçirdiği 3600
ek gösterge uygulamasına bazı
düzenlemeler getirilmesini istedi.
TÜM TEŞKİLATA VE
EMEKLİLERE VERİLMELİ
Bektur, 3600 ek göstergenin bir
defaya mahsus olarak tüm polis
teşkilatına ve emeklilere verilmesi
gerektiğini söyledi.
“Diyoruz ki; unvana bir defaya
mahsusen tüm polis teşkilatına

ve emeklilerine 3600 ek gösterge
verilmelidir diyoruz.
Çünkü çatı açılmaya başladı”
diyen Bektur; “Yeni emekli olan
arkadaşlarımızla 2000’li yıllarda
emekli olan arkadaşlarımız arasında
2500 TL’ye varan bir fark var.
Bir de 3600 ek gösterge verildiği
takdirde 1300 TL civarında bir fark
daha olacak. Ve toplamda 3 bin 800
ile 4 bin TL civarı bir fark olacak.
O yüzden diyoruz ki;
arada bir fark var. Bu farkın
giderilmesi ve 3600 ek göstergenin
bir defaya mahsuben unvana
verilmesi gerekiyor” ifadelerine yer
verdi.

3600 EK GÖSTERGE
UYGULAMASINI
DEĞERLENDİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından açıklanan
3600 ek göstergesi ile ilgili süreci
değerlendiren Hacı Mehmet
Bektur; “Sayın Cumhurbaşkanımız
açıklamayı yaptı, 3600 ek göstergeyi
verdi. Lakin bir kısmımız sevinirken,
bir kısmımız da üzüldü. Neden
üzüldüklerini şöyle açıklayayım:
1960, 1970, 1980’lerde mesleğe
giren, 2000 ve 2005’li yıllarda
emekliye ayrılan meslektaşlarımız
ilkokul, ortaokul, lise mezunu
idi. 3600 ek göstergeyi alacak
arkadaşlarımızın birinci derece
düşmesi ve yüksekokul mezunu
olması gerekiyor, şu anda çıkan
yasaya göre.
Ama 1960, 1970, 1980’lerde
mesleğe giren arkadaşlarımızın
birinci dereceye düşme lüksünün
olmadığını görüyoruz.
2000’li yıllarda sınavsız
yüksekokula kayıt sistemi başladı.
Ve biz ondan da nasibimizi
alamadık. Çünkü bizler emekliye
ayrılmıştık. Yani bu sıkıntının
içerisindeyiz. Ama bugün devletin
en alt kademesinden maaş alan
arkadaşlarımızda bu 3600 ek
göstergeyi alıyorlar. Diyoruz ki;
unvana bir defaya mahsusen tüm

polis teşkilatına ve emeklilerine
3600 ek gösterge verilmelidir
diyoruz” ifadelerine yer verdi.
“GÜVENİYOR İNANIYORUZ”
Bektur, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’ya her zaman
güvendiklerini ve inandıklarını
söyledi.
Her zaman bu vatan için can
pahasına mücadele ettiklerini
vurgulayan Bektur; “Bunun en
büyük örneği de 15 Temmuz’da
Özel Harekata atılan bombalardır.
Orada atılan bombalarda tahsil
farkı gözetilmedi. Ülkenin çıkar
ve menfaatlerini düşünen polis
arkadaşlarımızın emekleri
var. Bu yüzden bu 3600 ek
gösterge herkese verilmeli diye
düşünüyorum” dedi.
GURBETÇİ YOZGATLILAR’DAN
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden
yıllar önce İzmir’e göçtüğünü
söyleyen Kamu Yararına Çalışan
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal
Yardımlaşma Derneği Bayraklı
Şube Başkanı Hacı Mehmet Bektur,
memleketi Yozgat’ta da derneğin
şubesini açmak istediklerini belirtti.
Bektur, şunları kaydetti: “Emekli

Polis memuruyum. 2 çocuk
babasıyım. İzmir’de ikamet
ediyorum. İzmir’de Kamu Yararına
Çalışan Türkiye Polis Emekliler
Derneği, sosyal yardım derneği
Bayraklı Şube Başkanıyım. 2000
yılında emekli oldum. 6 yıldır bu
görevi yapıyorum. Kamu Yararına
Çalışan Polis Emeklileri Derneği,
çok önemli bir dernek. Çünkü
Kızılay ile eşdeğer bir dernek.
1948 yılında kurulmuş. Türkiye’nin
ilk derneklerinden bir tanesi. Bir
evde vefat eden meslektaşımızın
cenazesini kaldırmak amacıyla
kurulmuş, birlik ve beraberlik
içerisinde bir araya gelinmiş bir
dernektir.
Bu derneğimizin şu anda Türkiye
genelinde 42 şubesi var.
Şu an 42 vilayette teşkilatımız var
ama Yozgat’ta teşkilatımız yok. Ama
Yozgat’ta da arkadaşlarımız bir
araya gelirlerse dernek kurmaya
hazırız. Türkiye genelinde bu
düşüncemiz var. Tüm Yozgatlı
hemşehrilerime, meslektaşlarıma,
abilerime, kardeşlerime elimizden
gelen tüm desteği veririz. Birlik
ve beraberlik içerisinde bu
teşkilatımızı daha iyi yerlere taşırız.”

Nevzat Ağabey

SAÇ EKiMiNDE

Sporun her türlüsüne abone…
Özellikle barfikse meraklı, özgüveni
zirvede, yürüyüşü, oturuşu kontvari…
Mülkiye’nin yıldızlarından, o tarihlerde Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyanın parmakla gösterildiği dönemler…
Nevzat abi Mülkiye’de başarı basamaklarını hızlı çıkanlardan…
Baba Kadir Çetin, anne Arife “Kuzenim olurlar S.T.” ağabeyleri İlhami,
Yalçın, abla Mahide mutlumu, mutlular…
Sorgun’da Mülkiye’den mezun iki kişi
vardır. Birisi de Nevzat ağabeyimdir.
Ziraat Bankasında Personel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu’nda görev almış,üst
noktalara ulaşmıştır.
Dostluğu, beşeri ilişkilerde ki samimiyeti
arkadaşları arasında örnek teşkil etmiştir.
Üç yıl öncesinden başlayan habis hastalık yakasına yapışmış, her tür tedaviye

SALİM
TAŞÇI

cevap vermemiş ve dünyadan koparmıştır.
Hemen hemen haftada iki
üç defa telefonlaşır hal hatır
sorardık.
Son bir haftada konuşma
zorluğu çekmeye başlamış,
tedaviden de vazgeçmişti.
İzmir’e çocuklarının yanında olmak için taşınmış,
ardından Mahide Saraçoğlu
ablamızda İzmir’e gitmişti…
Bu kardeş desteğiydi,
ancak kader ayırdı ve Nevzat abim Allah’ın rahmetine

kavuştu.
Nurlar içerisinde yatsın. Allah geride kalanlara hayırlı ömürler nasip etsin.
Mevsim Sonbahar değil ama Haziran da
da bir yaprak düştü...
Sorgun da bir değerini kaybetmiş oldu…

GÜVENLi ADRES
Ankara’da sağlık sektörünün
önde gelen kurumlarından olan
Medipark Tıp Merkezi, özellikle saç
ekiminde ortaya koyduğu başarılı
işlerle dikkat çekiyor. Merkez, bu
alanda da güvenli adreslerden bir
tanesi.
Ankaralılar’ın yanı sıra Yozgat,
Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Sivas
gibi illerden insanların saç
ekiminde tercih ettiği adreslerden
olan Medipark Tıp Merkezi’ni
tercih edenler aynı zamanda fiyat
avantajından da yararlanıyor.
SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIYOR?
Medipark Tıp Merkezi Estetik
Sorumlusu Tünay Demiröz, Çamlık
Ankara’ya saç ekimi hakkında
bilinmeyenleri anlattı.
Saç ekiminin genel olarak
herkese uygulanabildiğini hatırlatan
Demiröz, saç ekimindeki süreci şu
şekilde anlattı:
“Ense kökünden alınan kökler
saç olmayan bölgelere nakledilerek
yapılır. Düşünüldüğü kadar zor
bir süreç değildir. Lokal anestezi
altında yapılır. Ense kökleri sağlıklı
olan herkes saç ekimi yaptırabilir.
KADINLARDA
SAÇ EKİMİ OLUR MU?
Kadınlarda erkek tipi saç
dökülmesi olan ya da gölge bölge
kelleşmiş yerlere ekim yapılabilir.
İşlem lokal anestezi altında yapılır.

4 ile 8 saat arasında sürer bu işlem.
Sonrasında bir haftalık bir iyileşme
süreci vardır. Bu süreç içerisinde
saçlar dökülür, kabuklanabilir.
Saçlar döküldükten 3 ile 6 ay
sonrasında yeni sağlıklı saçlar gelir.
Ve böylelikle süreç tamamlanır.
Doğala yakın bir görüntü olur. Ekim
sırasında enseden alınan sağlıklı
kökler saçsız deriye nakledilir.”
SAÇ EKİMİ KİMLERE
YAPILMAZ?
Demiröz, saç ekiminin
yapılmayacağı durumlara da dikkat
çekerek; “Doğuştan saç eksikliği
olan, doğuştan kelliği olan insanlara
saç ekimi yapılamaz. Kronik
rahatsızlığı olan kalp rahatsızlığı
gibi rahatsızlığı olan kişilere de saç
ekimi yapılamayabilir.
Onun dışında diğer rahatsızlıkları
olan kişilere doktor kontrolünde
konsültasyon alınarak ekim
uygulaması yapılabilir. Bunun
dışında 10 bin TL ile 15 bin TL
atasında bir fiyatlandırması vardır.
Bir ön muayene yapılır. Ekime uygun
olup olmadığı ya da ekimin ne kadar
sağlıklı sonuç verip vermeyeceği ön
muayene sırasında hastaya aktarılır.
Medipark Tıp Merkezinde, steril
hastane ortamında, hekim kontrolü
altında sağlıklı bir şekilde saç
ekimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz”
diye konuştu.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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ATIKLAR SANAT ESERINE

DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Gölbaşı Belediyesi
tarafından başlatılan,
proje kapsamında
Mogan Gölü’nde
yapılan çevre temizliği
sonucunda ortaya çıkan
atık maddelerden “Balık
Heykel” yapıldı.
Yapılan heykel
düzenlenen etkinlik ile
göle bırakıldı.

GÜVEN TAZELEDi

MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda, mevcut Başkan Faruk
Koca, tek aday olarak girdiği seçimde 505 oyun 504'ünü alarak yeniden seçildi.

ATO Congresium Kongre ve Sergi
Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel
Kurul'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları,
siyasetçiler ve çok sayıda Ankaragücü
delegesi katıldı. Başkanlık seçimine Başkan
Faruk Koca, tek aday olarak girdi. Başkanlık
Divanı'nın seçimi ve divana imza yetkisinin
verilmesinin ardından Koca, katılımcılara
seslendi. Genel Kurul'un, spor yasasındaki
son değişiklik nedeniyle toplandığını aktaran
Koca, Genel Kurul'un Ankaragücü'nün
geleceğine katkı saylayacağına olan inancını
belirterek, "Biz, şehri hareketlendirmeden
bu kulüp hak ettiği yerde olamaz. Biz
yönetim olarak şehrin belediye başkanları,
siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları ve
iş dünyasının, Ankara'nın en büyük markası
Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımasını
istiyoruz. İmalat-ı Harbiye'nin çalışanları,
mühendisleri ve onların çocuklarının kurduğu
bir takım, tarihi bir takım. O tarihi aydınlatmak

için girişimde bulunuyoruz. Ankaragücü gazi
bir kulüp. İmalat-ı Harbiye'nin ve kulübün
oyuncuları ve yöneticileri Kurtuluş Savaşı'nda
şehit olmuştur. Ankaragücü bu gazilik
unvanını çoktan hak etmiştir" dedi. "19 MAYIS
STADYUMU'NUN İHALESİ YAPILDI"
Ankaragücü'nün artık transfer yasağı
olmadığını ifade eden Koca, "Geldiğimizden
beri önemle vurgulamak istediğimiz bir şey
var. Ankaragücü camiasının spor mabedi olan
19 Mayıs Stadı'nın yapılmasıydı. Biz şampiyon
olduk, kutlamasını 19 Mayıs Stadı'nın yerinde
yaptık. Stadın ihalesi yapıldı. 45 bin kişilik,
Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi stadının
temeli atıldı. Bu 50 bin kişiye de çıkabilir.
Ankaragücü'nün tesisleri çok eskimişti. O
tesisleri yapanları rahmetle anıyorum. Tesisler
30 yıl, 40 yıllıktı; çok eskimişti. En kısa sürede
oranın müracaatını yapacağız, ruhsatını alıp
en kısa sürede tesisleri yapacaklar" ifadelerini
kullandı.
"ALDIĞIMIZ OYUNCULAR

GÜNDEM OLDU"
Son dönemde çok önemli oyuncular
transfer ettiklerini söyleyen Koca, "Şu anda
5 yabancı ve 4 yerli oyuncu aldık. Aldığımız
oyuncular, Türkiye ve dünyada gündem
oldu. Portekiz'den bir orta saha oyuncusu
aldık, asist kralı. Jese Rodriguez'i aldık.
Real Madrid ve Paris Saint Germain'in en
önemli oyuncuları. Dünyada, Ankara ve
Ankaragücü'nü yaklaşık 50 milyon insan, son
1 haftada duydu. Ankaragücü, bugün çok iyi
bir kadroyla lige başlayacak. Biz inanıyoruz,
Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz.
Yönetim, bu yıl 298 milyon lira nakit ödeme
yaptı. Ben bu başarılara katkı sağlayan,
belki de bugünkü yönetimde olmayacak
arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yeni
yönetimin de Ankaragücü'nün koyduğu

hedeflere gitmesi için çaba sarf edeceğine
inanıyorum. Bu ekip, Ankaragücü'nü hak ettiği
yerlere getirecek" diye konuştu.
Genel Kurul'da, gündem maddelerinin
okunmasının ardından oylamaya geçildi. 505
delegenin oy kullandığı seçimde Koca, oyların
504'ünü aldı.
Yeniden seçilen Faruk Koca'nın yönetimi
şu isimlerden oluştu:
"Zeynep Karamancı, Berna Erbilgin
Gündoğdu, Gülsen Yılmaz, Cantürk Alagöz,
İsmail Mert Fırat, Yüksel Duman, Levent
Onuk, Erkan Aytekin, Durali Akpunar, Cengiz
Kaya, Murat Bayramoğlu, Yusuf Buğra Tanık,
Mehmet Şahin, Harun Oğraş, Hüseyin Aytekin,
Cengiz Gökay, Gökalp Büyükbektaş, Ertan
Aydın ve Mert Kızılırmak."

MAMAK TUTULAMIYOR

Mamak Belediyesi Futbol
Takımı Amatör Süper Lig 3.
maçında Tarım Kredi Spor
Kulübü ile karşı karşıya geldi.
19 Mayıs Stadyumunda
hayli çekişmeli geçen maçta
rakip takımlar kazanmak için
oynadı. İlk gol Tarım Kredi Spor
Kulübünden geldi.
İkinci yarının ilk başlarında
ise gülen taraf Mamak Belediyesi

Futbol Takımı oldu. Yeşil
Beyazlılar, 47.dk’da Keita’nın
golüyle beraberliği yakaladı.
Kaleciyle karşı karşıya net
pozisyonlar da yakalayan Mamak
Belediyesi Futbol Takımı, ancak
öne geçecek golü bulamadı.
Berabere (1-1) biten maçla
Mamak Belediyesi Futbol Takımı
grup liderliğini sürdürdü.
Maçın ardından

değerlendirme yapan Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse,
“Mamak Belediyesi Futbol
Takımımız rakibiyle berabere
kalmasına rağmen grupta
liderliğini sürdürüyor.
Takımımız her maçta
kazanmak için oynuyor. Ben
futbol takımımızın ilçemize
her zaman başarılarıyla gurur
yaşatacağına inanıyorum” dedi.

