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Emlak Uzmanı hemşerimiz Salim
Taşcı, emlak sektörüne yönelik
değerlendirmelerde bulundu.
Emlak Uzmanı hemşerimiz Salim Taşcı,
son günlerde çok konuşulan kredilerdeki
kaos hakkında açıklamalarda bulundu. Taşçı,
son dönemdeki kredi açıklamalarından sonra
emlak sektöründe meydana gelen kaosu
anlattı. Taşçı; “Sayın Cumhurbaşkanımız
çok iyi niyetle kredi sistemini açıkladı. Dedi
ki birinci el konut alanlar, 2 milyon TL’ye
kadar 0,99 faizle kredi alabilirler dedi. Yalnız
buradaki krediler birinci el yani yeni daire
demektir. İkincisi de Nisan’da çıkan kanuna
binaen dövizini, altınını bozduranlara da 0,89
faizle kredi sağlanacaktır" dedi.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

ÖĞRENCi BAŞARI iZLEME
ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitimde süreç odaklı değerlendirme

yaklaşımıyla ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılacak.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir

81 ILDE YAPILACAK

"YEŞİL SANAYİNİN

Öğrencilerin, öğretim programlarında yer
alan kazanımları edinme düzeylerini belirlemek
amacıyla 17 Mayıs’ta 81 ilde yapılacak olan
araştırma, salgın döneminde öğrencilerin olası
öğrenme kayıplarının tespit edilerek gerekli
desteklerin sağlanması açısından önem taşıyor.
İzleme araştırması ile 4 ve 7’nci sınıf
seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen
bilimleri ders alanlarındaki kazanımlar; 10’uncu
sınıf seviyesinde ise Türk dili ve edebiyatı,
matematik, fizik, kimya ve biyoloji ders
alanlarındaki kazanımlar ölçülecek.

FARKINDAYIZ"
Ankara Sanayi
Odası’nın
koordinatörlüğünde
çalışmalarını
sürdürdüren
TOBB Ankara
Kadın Girişimciler
Kurulunun Bolu’da
düzenlenen “Ortak
Akıl Toplantıları”
geniş katılımla
gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ HALE GELECEK

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, gıda arz
güvenliği, tarımsal üretim ve yeşil dönüşüm
hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Sınırda karbon düzenlemesinin 1 Ocak 2023
tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ile
Avrupa Birliği’ne ihracat yapan firmaların ürün
karbon ayak izi miktarını bildireceklerine
dikkat çeken Özdebir, “Artık hepimiz ‘yeşil
sanayi’ ve ‘döngüsel ekonomi’ kavramlarının
farkındayız" diye konuştu. Haberi iç sayfada

GÖRME İMKANI TANIYACAK
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu eğitim
öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitimin
sürekliliğini sağlamak için Bakanlık olarak
tüm imkânların sarf edildiğini ve gelinen
noktadan büyük bir memnuniyet duyduklarını
ifade etti. Özer, Bundan sonraki süreçte salgın
dönemindeki olası öğrenme kayıplarının
telafisi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam
edileceğini belirtti. Haberi iç sayfada

HAYIRLI
HABERİ İÇ SAYFADA

AŞIKLAR KEÇİÖREN'DE BULUŞTU
Keçiören Belediyesi tarafından
âşıklık geleneğinin yaşatılması
için düzenlenen “Âşık Atışması”
programı Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok’un da
katılımıyla gerçekleştirildi.
İlçedeki Atapark semt pazarında
düzenlenen Aşık Atışması’nda
vatandaşlara hitaben konuşan

Başkan Altınok, “İki yıl pandemiden
dolayı kapalı kaldık. Sokaklarımıza
bir çıkıp gönül pasını silelim
dedik. Âşıklık bizim geleneksel
kültürümüzdür. Dilden dile, elden
ele, gönülden gönüle, telden
tele sözden söze milletimizin
yaşadıkları âşıklar sayesinde
bugüne gelmiştir" dedi.

OLSUN
Ankara Tüm
Emlakçılar Meslek Odası
Başkanı Hakan Akçam’ın
oğlu Arda Çınar sünnet
oldu.
Ankara Tüm
Emlakçılar Meslek Odası
Başkanı Hakan Akçam’ın

oğlu Arda Çınar için
görkemli bir sünnet
töreni düzenlendi. Bu
anlamlı törene çok sayıda
davetli katılarak Akçam
ailesini bu mutlu günde
yalnız bırakmadı.
Haberi dış sayfada

Yükseliş Partisi Genel
Başkanı Nail Çakır:

BAHAR ŞENLİĞİNDE BULUŞTULAR
Etimesgut Belediye Başkanı
Enver Demirel, Engelsiz
Yaşam Merkezi Bahçesi'nde
düzenlenen bahar şenliğinde
engelli ve aileleri ile bir araya
geldi. Demirel, 10-16 Mayıs

Engelliler Haftası nedeniyle
gerçekleştirilen etkinliklerle
gönüllerince eğlenen engellileri
kapanış programında yalnız
bırakmadı, sevinçlerine
mutluluklarına ortak oldu.

HABERİ İÇ SAYFADA

"GEÇiT
VERMEYECEĞiZ"
Yükseliş Partisi Genel Başkanı Nail
Çakır’ın Bursa gezisinde ülke gündemini
yakından ilgilendiren önemli bir
gelişmenin altını çizdi.
Bursa gezisine Emir Sultan
Türbesinde dua ederek başlayan Çakır’a
Bursa ziyaretlerinde Teşkilattan Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı Enver Ün, Genel
Başkan Yardımcısı Besim Aşık, Genel
Sekreter Ayşenur Sevim, Genel Başkan
Yardımcısı Erkan Şentürk, Gençlik kolları
Başkanı Orhan Şahin, Genel Başkan
Yardımcısı Dilek Köksalmış, Genel
Başkan Yardımcısı Celâl Amasya eşlik

etti. İl Başkanı Ömer Rasim Solak’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Genel
Başkan Nail Çakır; Teröristbaşı Abdullah
Öcalan’nın salınması için bir takım gizli
hazırlık yapıldığı yönündeki duyumunu
aktardı.
Haberi dış sayfada
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BAŞKENT'İN HABERCİSİ

ÇAMLIK

17 MAYIS 2022 SALI
23 KASIM 2021 CUMARTESİ

Emlak Uzmanı Salim Taşçı uyardı:

“İTİBAR ETMEYİN”
Emlak Uzmanı hemşerimiz Salim Taşcı, emlak sektörüne yönelik değerlendirmelerde
bulundu. Emlak Uzmanı hemşerimiz Salim Taşcı, son günlerde çok konuşulan
kredilerdeki kaos hakkında açıklamalarda bulundu. Taşçı, son dönemdeki kredi
açıklamalarından sonra emlak sektöründe meydana gelen kaosu anlattı.

Taşçı; “Sayın Cumhurbaşkanımız
çok iyi niyetle kredi sistemini açıkladı.
Dedi ki birinci el konut alanlar, 2 milyon
TL’ye kadar 0,99 faizle kredi alabilirler
dedi. Yalnız buradaki krediler birinci
el yani yeni daire demektir. İkincisi de
Nisan’da çıkan kanuna binaen dövizini,
altınını bozduranlara da 0,89 faizle
kredi sağlanacaktır dedi. Ortadaki art
niyetliler ne yaptı? Manipüle etmeye
başladılar. Sahte hesaplar açarak,
sahte ilanlar koyarak 5 milyon TL’lik
daireyi 2 milyondan satışa çıkarıyoruz
deyip kaparo toplamaya başladılar.
Vatandaş, kıymetli hemşehrilerim bu
tip ilanlara itibar etmeyin. Nasıl bir
hukukçuya, avukata ihtiyacınız oldu,
mutlaka bir hukuk müşaviriniz vardır.
Sizlerin güvenebileceğiniz emlak
müşavirleriniz olsun.
Müesseseleşmiş, yetki belgesi olan
tüm emlakçı arkadaşlarımız güvenle
gidebileceğiniz müesseselerdir.
Gazete ilanlarına aldanmayın! 5
milyonluk daireyi 2 milyon deyip te
kapora verip hüsrana uğramayın! Bu
krediler çok iyi niyetle ortaya getirildi.
Ancak 2 milyonluk daireler 300 bin
TL artırıldı. 200 bin TL ile 300 bin
TL arasında fiyat yansıttılar. Şimdi
hukuk mekteplerinde hocaların ilk
söylemlerinden biri şudur:” İnsanın
vicdanı kanun olacaktır.” Eğer biz
vicdanı kanun yaparsak diğer kanunlar
kenarda kalır. Cumhurbaşkanı iyi bir
niyetle kredileri açıkladı. Bazı mülk
sahipleri 2 milyon TL’lik dairesine bir
saatin içerisinde 200 bin TL, 300 bin
TL civarında zam koydu. Bu olmaz!”
açıklamalarda bulundu.
VATANDAŞ NE YAPSIN?
Emlak Uzmanı hemşehrimiz Salim
Taşçı, vatandaşların emlak kredi

ASO Başkanı Nurettin Özdebir

"YEŞİL SANAYİNİN

FARKINDAYIZ"

alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini
aktardı.
Taşçı konuşmasında;” Vatandaş
ayağını yorganına göre uzat. Sakın ola
döviz kredisi, birleşik faiz kredisine
girmeyin! Eğer kredi alacaksanız
normal faizli kredi alın. Aksi halde
hüsrana uğrarsınız. Burada acele
etmeye de gerek yok” ifadelerine yer
verdi.
BU PAHALILIKTAN
NASIL KURTULURUZ?
Emlak Uzmanı hemşehrimiz Salim
Taşçı, emlak sektöründe yaşanan
bu pahalılıktan kurtulabilmek için
neler yapılması gerektiğini aktarırken
emlakçılık sektörü için de disipline
edilmesi gerektiğini söyledi.
Taşçı;” Eski bir belediye başkanı
olarak söyleyeyim; şehirlerde
mevcut arsalar ateş pahası, zaten
büyükşehirlerde merkezlerde arsa
kalmadı. Şehri dışarı doğru yayıp, tarım
ve orman arazilerine dokunmadan
yeni imar alanları açarak ucuz arsalar

üreterek inşaat sektörüne yardımcı
olunur. İnşaat sektörü deyip geçmeyin!
İnşaat sektörü direkt olarak 132 sektöre,
yan sektör olarak da 2 bin 100 sektöre
hitap eden bir kurumdur. Burada tabi
ki iyi niyet aranır. Müteahhit’tin de çok
iyi olanı var, olmayanı var. Ne yazık
ki bugün Avrupa’da toplam olarak
müteahhit sayısı 28 bin. Türkiye’de ne
kadar dersiniz? 388 bin. Bir emlakçılık
kanunu yok, müteahhitlik kanunu yok,
yoklar içerisinde de kaosu gördüğümüz
zaman şaşırmamamız lazım. Onun için
ne yapılacak? Bir disipline edilecek
bu meslek. Gerek müteahhitlik
kanunu gerekse emlakçılık kanunu
getirilmeli. Bir sekreter, bir telefonla
emlakçılığa soyunmak olmaz. Yetki
belgen olacak, deneyimin olacak daha
doğrusu bizim mesleğimiz dürüstlük
mesleğidir. Şu an Türkiye’de kurulmuş
olan müesseseleşmiş emlakçılarımız
dürüsttür. Eğer bir mülk alacaksanız
mutlaka emlak müşavirinizle temas
edin” dedi.

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

Ankara Sanayi Odası’nın
koordinatörlüğünde
çalışmalarını sürdürdüren
TOBB Ankara Kadın Girişimciler
Kurulunun Bolu’da düzenlenen
“Ortak Akıl Toplantıları” geniş
katılımla gerçekleştirildi.
Bolu Koru Otelde
gerçekleştirilen toplantıya Tarım
ve Orman Bakan Yardımcısı Dr.
Veysel Tiryaki, Bolu Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Alişarlı,
Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir, Bolu TSO
Başkanı Türker Ateş, ASO
Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç
Dinçer, Ankara Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Temel
Aktay, TOBB Ankara İl Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı
Belma Yılmazyiğit, çeşitli illerin
KGK Başkanları, akademisyenler
ve çok sayıda kadın girişimciler
kurulu üyeleri katıldı.
Toplantının açılışında
konuşan TOBB Ankara Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı
Belma Yılmazyiğit, tarım
politikaları konusunda geleceğe
yönelik vizyon yaratmak
üzere birlikte olduklarını ve
bu toplantıda ülkenin tarım
sorununa çözümler üretileceğini
dile getirdi.
Bolu TSO Başkanı Ateş de
ülkenin geleceğinin üretmekten
geçtiğini, geleceği üretme
noktasında her sektörün
değerli olduğunu, pandemi
döneminde her sektöre sahip
çıkmanın da ne denli öneli
olduğunu öğrendiklerini, hayatın
en zor günlerini iş dünyası
olarak yaşadıklarını ifade etti.
Pandeminin başlarında sektörel
bazda tek hareket edenin ve artı
verenin tarım sektörü olduğunu
vurgulayan Ateş, "Bilirsiniz bütün
sektörler tıkanma noktasına
gelmişti. Biz tarım sektörünü ön
plana çıkartmıştık." dedi.
ASO Başkanı Nurettin
Özdebir de gıda arz güvenliği,
tarımsal üretim ve yeşil dönüşüm
hakkında değerlendirmelerde
bulundu.
Özdebir’in konuşması şöyle:
“Dünyamız maalesef,
insanoğlunun hırsının
yarattığı bu yükü taşıyamaz
hale geldi. Ama artık sadece
bugünü değil yarınları da
düşünmemiz gerekiyor. Çok
hızlı kirlettiğimiz bu dünyayı,
çocuklarımızın geleceği için
temizleyecek adımları da yine
aynı hızla atmak zorundayız.
Bir sorumlu aramadan, bunda
hepimizin pay sahibi olduğu
bilinci ve sorumluluğuyla
davranma zamanının geldiğini
düşünüyoruz. Bu nedenle;
gelecek nesillerin yaşam hakkını
savunmak için, gezegenimize
saygı için her tür çabayı
içtenlikle destekliyoruz. Aslında
çevrenin tahribatını, doğaya
verdiğimiz bu zararı yıllardır
hepimiz gördük ve yaşadık.
Kyoto Protokolü, Paris İklim
Anlaşması, BM kararları ve
ardından da Avrupa Yeşil
Mutabakatı bu konuya biraz
daha odaklanmamızı sağladı.
Artık hepimiz “yeşil sanayi”
ve “döngüsel ekonomi”
kavramlarının farkındayız.
Bu kavramlar önümüzdeki
dönemde de hiç olmadığı kadar
önemli hale gelecektir.
Ülkelerin performansını
artık, milli geliri ne kadar
artırdıkları, matematiksel olarak
kişi başına düşen hasılayı ne

derece yükselttikleri ile değil;
kaliteli yaşam, çevre kirliliği,
ekolojik dengenin bozulması,
küresel ısınma, sudaki yaşam,
temiz suya erişim, sorumlu
üretim gibi alanlardaki
başarıları ile değerlendireceğiz.
Bu kapsamda, ekonomik
büyümenin ölçülmesinde
çevresel ve sosyal konulara
ağırlık veren pek çok yeni
gösterge geliştirilmiştir. Yeşil
ekonomi ya da yeşil büyüme
ise son yıllarda sürdürülebilir
kalkınmayla beraber yoğun
bir şekilde kullanılan yeni
kavramlardır. Yeşil ekonomi;
insanların refahını artıran
kaynakların ve çevresel
hizmetlerin devamını sağlayacak
doğal varlıklar korunurken, aynı
zamanda da ekonomik büyüme
ve kalkınmanın teşvik edilmesi
olarak tanımlanmaktadır.
Yeşil ekonomi, biyoçeşitliliğe
ve ekosisteme zarar
verilmesini engellemeyi
hedefler. Kaynakların etkin
kullanılmasını sağlar. Emisyon
ve çevre kirliliğini azaltan
sosyal yatırımlar sayesinde
insan refahındaki büyümenin
ve istihdamın artmasını
hedefler. Tüm bu gelişmeler,
doğa dostu teknolojilerin ve
üretim süreçlerinin ön plana
çıkmasına imkân tanıyacaktır.
Sadece üretmek değil, doğaya
saygılı, verimli üretimi odak
noktasına koyarak yaklaşan
sanayi kuruluşları üzerinde
yaşadığımız kürenin geleceğini
belirleyecektir. Sınırda karbon
düzenlemesinin 1 Ocak 2023
tarihinden itibaren yürürlüğe
girmesi ile birlikte AB’ye ihracat
yapan firmalar ürünlerindeki
karbon ayak izi miktarını
bildirecek, 1 Ocak 2026
tarihinden itibaren de içerilen
karbon değerine göre bir
ödemede bulunacaktır. Sınırda
karbon düzenlemesinden
en fazla etkilenecek ülkeler
arasında Türkiye ön sıralarda
yer almaktadır. Bu nedenle
ülkemiz sanayicileri olarak
topyekün bir mücadelenin
içine girmek zorundayız. Çok
hızlı hareket edersek bunu bir
avantaja çevirebileceğimize
de inanıyorum. Biz de Ankara
Sanayi Odası olarak Avrupa
Yeşil Mutabakatının üyelerimiz
Üzerindeki Etkilerinin
Yönetilmesi projesine başladık.
Çok kapsamlı bir çalışma
içindeyiz. Bu çalışmamız
ile Ticaret Bakanlığımız
tarafından yürütülmekte olan
Yeşil Mutabakat Eylem Planı
hedeflerinin başarılmasına
da katkı sağlayacağımıza
inanıyorum. Üyelerimizin
geniş katılımı ile Çarşamba
günü de bu konuda önemli
bir toplantı gerçekleştirdik.
Bu toplantıda Avrupa Yeşil
Mutabakatı kapsamındaki
Döngüsel Ekonomi Eylem Planı,
Fit For 55 paketi, Sınırda Karbon
Düzenlemesi gibi gelişmelerin
üyelerimiz için yarattığı
riskleri ve fırsatları ortaya
koymaya çalıştık. Çalışmamızın
devamında, sanayideki fırsatları,
etkileri ve riskleri belirlerken,
aynı zamanda bu etki ve
risklerin daha iyi yönetilmesini
sağlayacak bir yol haritası da
oluşturacağız. Zaten çevreye
duyarlı olan Ankara sanayisi, bu
çalışmalarımızla ülkemize ve
dünyaya örnek bir sanayi olmaya
devam edecektir.
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ÖĞRENCi BAŞARI iZLEME
ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitimde süreç odaklı değerlendirme

yaklaşımıyla ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılacak.
Öğrencilerin, öğretim
programlarında yer alan kazanımları
edinme düzeylerini belirlemek
amacıyla 17 Mayıs’ta 81 ilde
yapılacak olan araştırma, salgın
döneminde öğrencilerin olası
öğrenme kayıplarının tespit edilerek
gerekli desteklerin sağlanması
açısından önem taşıyor.
İzleme araştırması ile 4 ve
7’nci sınıf seviyelerinde Türkçe,
matematik ve fen bilimleri ders
alanlarındaki kazanımlar; 10’uncu
sınıf seviyesinde ise Türk dili ve
edebiyatı, matematik, fizik, kimya
ve biyoloji ders alanlarındaki
kazanımlar ölçülecek.
MEVCUT DURUMU
GÖRME İMKANI TANIYACAK
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
bu eğitim öğretim yılında okullarda
yüz yüze eğitimin sürekliliğini
sağlamak için Bakanlık olarak tüm

imkânların sarf edildiğini ve gelinen
noktadan büyük bir memnuniyet
duyduklarını ifade etti. Bundan
sonraki süreçte salgın dönemindeki
olası öğrenme kayıplarının telafisi
için gerekli tedbirlerin alınmaya
devam edileceğini belirten Özer,
şunları söyledi:
“Ülke olarak TIMSS, PISA, PIRLS
gibi uluslararası araştırmalara
katılıyoruz. Son dönemde de bu
araştırmalarda ülke olarak gözle
görülür bir başarı elde ettik. Bu
araştırmalar, eğitim sistemimizin
gözden geçirilmesine imkân
tanıyor. Böylece iyileştirmeye açık
yönler görülerek güçlü tedbirler
alınıyor. Yaklaşık 50 bin öğrenciye
uygulanacak Öğrenci Başarı İzleme
Araştırması, mevcut durumu görme
imkânı sağlayacak ve eğitim
öğretim sürecinin niteliğini etkin bir
biçimde iyileştirmede ve özellikle

öğrencilere telafi çalışmalarında
kayda değer katkılar sunacaktır.
ÖĞRENCİLERE
KARNELER İLETİLECEK
Ölçme Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından ölçme
değerlendirme ilkelerine uygun
olarak hazırlanan Öğrenci Başarı
İzleme Araştırması’nda kullanılacak
kitapçıklar ve diğer uygulama
evrakların baskı işlemleri illerde
bulunan ölçme değerlendirme
merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Öğrencilere değerlendirme yapılan
her alan içindeki alt öğrenme
alanlarına ait kazanımları edinme
düzeylerini içeren karneler, Öğrenci
Değerlendirme Merkezi Ortak
Platformu vasıtasıyla iletilecek.
Böylece öğrencilerin eksikliklerini
görüp okullar aracılığıyla gerekli
destek çalışmaları yapılacak.”

BAHAR ŞENLİĞİNDE BULUŞTULAR

Etimesgut Belediye
Başkanı Enver Demirel,
Engelsiz Yaşam Merkezi
Bahçesi'nde düzenlenen
bahar şenliğinde engelli ve
aileleri ile bir araya geldi.
Demirel, 10-16
Mayıs Engelliler Haftası
nedeniyle gerçekleştirilen
etkinliklerle gönüllerince
eğlenen engellileri kapanış
programında yalnız
bırakmadı, sevinçlerine
mutluluklarına ortak oldu.
Engelsiz Yaşam Merkezi
Korosu'nun türkülerine
eşlik eden Demire onlarla
oyunlar oynadı Hayatı
Paylaşmak İçin Engel Yok
yazısı grafiti önünde hatıra

fotoğrafı çektirdi. Demirel
yaptığı konuşmada da her
zaman engelli ve ailelerinin
yanlarında olduklarını,
onların yaşam kalitesini
artıran hizmetlere devam
edeceklerini söyledi.
Engelsiz Yaşam
Merkezi'nin Etimesgutlu
engelli ve aileleri için
büyük bir fırsat olduğunu
kaydeden Demirel,
"Türkiye'de örneği
bulunmayan ve sizlere yeni
hayatların kapılarını açan
bu güzel merkezimize
sahip çıkınız.
Bu merkez sizindir.
Buradan en güzel şekilde
yararlanınız, imkanlarını

kullanınız. Sizleri çok
seviyoruz" diye konuştu.
5 GÜN DOLU
DOLU PROGRAM
Etimesgut Belediyesi
Engelliler Haftası nedeniyle
ilçedeki engellilerin moral
ve motivasyonlarını artıran
onların hayata katılımlarını
artıran birçok program
gerçekleştirdi.
Alışveriş merkezinde
konser veren ve sergi açan
engelliler vatandaşlardan
da tam not aldılar. Son gün
etkinliklerinde de merkezin
bahçesinde piknik
yapan engelli ve aileleri
gönüllerince eğlendiler.
Haber Merkezi

AŞIKLAR KEÇİÖREN'DE BULUŞTU
Keçiören Belediyesi
tarafından âşıklık geleneğinin
yaşatılması için düzenlenen
“Âşık Atışması” programı
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok’un da
katılımıyla gerçekleştirildi.
İlçedeki Atapark semt
pazarında düzenlenen Aşık
Atışması’nda vatandaşlara
hitaben konuşan Başkan
Altınok, “İki yıl pandemiden
dolayı kapalı kaldık.
Sokaklarımıza bir çıkıp
gönül pasını silelim dedik.
Âşıklık bizim geleneksel
kültürümüzdür. Dilden
dile, elden ele, gönülden
gönüle, telden tele sözden
söze milletimizin yaşadıkları
âşıklar sayesinde bugüne
gelmiştir. Eskiden telefon
yoktu, ses kaydı yoktu.
Değerlerimizi âşıklarımız
Oğuzlardan bu yana
getirmiştir. Acı, sevinç ve
neşelerimiz âşıklarımızın
sözleri ve kelamıyla geleceğe
taşınmıştır. Hislerimizi
sazlarıyla sözleriyle yaşatan
âşıklarımızdan Allah razı
olsun” dedi.
Altınok, etkinliğin

düzenlendiği Atapark
Mahallesi’ne birçok hizmet
yaptıklarını da aktararak,
“Atapark’ımız, Paris’ten
ve Londra’dan temiz.
Mahallemizin yüzde doksan
dokuzunun asfaltını yaptık.
Asfalt en pahalı hizmettir.
Yeni parklar yaptık,
mevcutları yeniledik. Sağlık
ocağımızın da ihalesini
yaptık. Kültür merkezimizi
de yapacağız. Bir taraftan da
spor tesislerimizi yapıyoruz.
Altınok, gündüz geziyor, gece
geziyor. Altınok, yurtdışında
değil, mükellef sofralarda

değil hep sizin aranızda.
Makamlar yeme içme
makamı değil. Hz. Ömer’in
makamı. Seçimde hatırlayan
sonra unutanlardan değiliz.
Lafta değil icraatta bizim
hizmetlerimiz. Dolayısıyla
hizmetkârınız olmaktan şeref
ve bahtiyarlık duyuyoruz”
ifadelerini kullandı.
Âşık Kul Nuri, Âşık Muhlis
Denizer, Âşık Zeki Erdali,
Âşık İsmail Aladağlı, Âşık
Ziyaettin Dumanlı ve Âşık
Oğuzhan Lal’ın sahne aldığı
atışmada vatandaşlar keyifli
bir müzik ziyafeti yaşadı.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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23 KASIM 2021 CUMARTESİ
DOĞADAN ESINLENEN DEFILE
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümü Mezuniyet defilesi Bağlıca Kampüsü
İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda
katılımcıların beğenisine sunuldu. Defilenin yanı
sıra yıl sonu öğrenci karma sergisi de Galeri
Başkent Sergi Salonu’nda katılımcılara sunuldu.

Yükseliş Partisi Genel
Başkanı Nail Çakır:

"GEÇiT
VERMEYECEĞiZ"
Yükseliş Partisi Genel Başkanı Nail Çakır’ın Bursa gezisinde ülke
gündemini yakından ilgilendiren önemli bir gelişmenin altını çizdi.

HAYIRLI

OLSUN

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek
Odası Başkanı Hakan Akçam’ın
oğlu Arda Çınar sünnet oldu.
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek
Odası Başkanı Hakan Akçam’ın
oğlu Arda Çınar için görkemli
bir sünnet töreni düzenlendi. Bu
anlamlı törene çok sayıda davetli
katılarak Akçam ailesini bu mutlu
günde yalnız bırakmadı.
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek
Odası Başkanı Hakan Akçam’ın
oğlu Arda Çınar’ın sünnet töreni
5 Mayıs Pazar günü Gölbaşı’nda
bulunan Gölan Wedding Plaza’da
gerçekleştirildi.
Akçam ailesinin yakınları ile çok

sayıda davetlinin katıldığı törende
katılımcılar gönüllerince eğlendi.
Heyecan ve mutluluğun bir arada
yaşandığı sünnet töreninde Akçam
ailesi bu mutlu günü sevdikleri ile
paylaştı.
Tüm Emlakçılar Odası Başkanı
Hakan Akçam ve Eşi Yasemin
Akçam sünnet törenindeki
konuşmalarında; “Bizleri bu mutlu
günümüzde yalnız bırakmadığınız
için hepinize teşekkür ederiz.
Katılan herkese ayrı ayrı
teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
Çamlık Ankara olarak Arda
Çınar kardeşimizin sünnetini iyi
temennilerle kutlarız.

Bursa gezisine Emir Sultan Türbesinde dua ederek
başlayan Çakır’a Bursa ziyaretlerinde Teşkilattan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Ün, Genel
Başkan Yardımcısı Besim Aşık, Genel Sekreter
Ayşenur Sevim, Genel Başkan Yardımcısı Erkan
Şentürk, Gençlik kolları Başkanı Orhan Şahin, Genel
Başkan Yardımcısı Dilek Köksalmış, Genel Başkan
Yardımcısı Celâl Amasya eşlik etti. İl Başkanı Ömer
Rasim Solak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte
Genel Başkan Nail Çakır; Teröristbaşı Abdullah
Öcalan’nın salınması için bir takım gizli hazırlık
yapıldığı yönündeki duyumunu aktardı.
Genel Başkan Nail Çakır; “Emperyalist ülkeler
yıllardır ülkemizi diz çöktürmek için türlü türlü
oyunlara, kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklara
imza attı. Gelinen noktada Türkiye’nin yaşadıklarını
gözlerinizi kapatıp bir bakın. Ülkede 85 milyonun
bakmakla yükümlü olduğu kaç mülteci var!
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a göre bu sayı 9,5
milyon, İç İşleri Bakanlığı’nın resmi verilerine
göre ise 5,5 milyonu buluyor. Yine harcanan rakam
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a göre 9,5 yılda 90
milyar doları, İç İşleri Bakanlığı verilerine göre
ise harcanan miktar sadece ve sadece 36 milyar
dolarcık! Türkiye’nin Türk Dünyası ile birlikte
yükselişini engellemek için bu ülkenin kaynaklarını
40 yıl sömüren FETÖ’yü başımıza bela ettikleri gibi
şimdi de sığınmacılar noktasında yeni oyunu sahneye
koyuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu
tezgaha gelmemelidir.
Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi şu aşamada
çok zor. Çünkü; geldikleri yerlerde yıkım var,
göz yaşı var. Komşumuz Suriye’de savaş bitmiş
gibi gözükse de Türkiye’ye sığınan 5 milyon
Suriyeli dönmek istemiyor, çünkü ölüm korkularını
üzerlerinden atmış değiller.
İktidar ve Muhalefet bu hususta tek bir masada
oturabilmeli, bu ince hassas konuda anlaşmaya
vararak 3 yıllık bir plan hazırlamalı ve acilen de
yürürlüğe geçirmelidir.
Geldiğimiz noktada Cumhur İttifakı oyları erimiştir.
Cumhur İttifakı oyları erirken eriyen oylarında Millet

İttifakı’na bir bütün olarak gitmediği, küçük oranlarda
bazı illerimizde kaymaların olduğu gözlemlenmiştir.
Cumhur İttifakı bu erimenin neticesinde 20 yıllık
iktidarını kaybetmemek adına iktidar içindeki büyük
bir kitle bir dizi yasa çıkartmak için düğmeye bastı.
Onlardan biride Adalet üzerine. Yeni yasalarla bazı
suçların cezaları paraya dönüştürülmek istenirken,
ağır suçlardaki hapis cezalarının da açık cezaevi
yada ev hapsine dönüştürme gayretiyle yapılan
çalışmalar kulağımıza gelmeye başladı. Çıkacak
bir yasada çok ilginç! Deniyor ki bu yasada; “Suçu
ne olursa olsun 20 yılı aşkın cezaevinde yatan ve
70 yaşından gün almış tüm mahkumlar özgürlüğüne
kavuşacaktır” bu tanımdan siz ne anlıyorsunuz?
bu tanımlama bana direk şunu hatırlattı. Adını
açıkça zikredemeselerde bu tanıma uyan tek bir
mahkum var, oda teröristbaşı Abdullah Öcalan‘dır.
Bir zamanlar kol kola yürüdükleri “HDP tabanını
nasıl etkileriz” düşüncesi ile denize düşüp yılana
sarılacakları bu plana TBMM’nin şerefli vicdanlarını
liderlerine kiraya vermemiş Milletvekilleri izin
vermemelidir.
TBMM bu yasanın tam içeriğinin masaya
getirilmesini ve kamuoyunun açık bir şekilde
bilgilendirilmesini sağlamalı. İktidar “Öcalan Affı”
için ne kadar baskı uygularsa uygulasın şerefli
Milletvekilleri sayesinde çıkartılmak istenen yasa
referanduma döner ve sandık vatandaşımızın
önüne gelir. Vatandaşımızda gereken cevabı hür
vicdanıyla verir. Türkiye içindeki işbirlikçileriyle
tuzağa çekmelerine Yükseliş Parti olarak bizler
geçit vermeyeceğiz!” dedi. Genel Başkan Çakır
Bursa’da yaptığı konuşmada "Türk Milleti olarak çok
geniş bir coğrafyaya 300 milyona yakın nüfusa sahip
bir Milletiz. Birleşmek zorundayız Uyumayacağız.
Vatanın her santimetre karesine sahip çıkacağız.
Türkiye'yi BOP'un oyuncağı yapmayacağız. Batının
kuklası olmaktan çıkaracağız. Artık algılar yönetilerek
ülkenin direksiyona iktidar geçemeyecek. 2023
Türkiye'nin kaderini belirleyecek çok önemli bir
dönemeç. Her konuda tam bağımsız olmak istiyorsak
Yükseliş kadrolarını iktidar yapın" ifadelerini kullandı.

