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"MÜCADELEMIZ SÜRECEK”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, radyoların, televizyonun gelişini nasıl
engelleyemediyse gazetelerin de internet haber sitelerinin gelişini engelleyemeyeceğini
belirterek, “Gazetelerimizi yaşatma mücadelemiz kararlılıkla sürecek”ifadelerini kullandı.
GAZETE TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü
Cavit Erkılınç, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı,
Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir,
Yozgat, Zonguldak illerinden gelen 87
gazetenin sahip ve temsilcileri ile bir araya
geldi.
Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge
Toplantılarının dördüncüsü Ankara’da
düzenlendi. Toplantıya katılan BİK Genel
Müdürü Cavit Erkılınç’a, Genel Müdür
Yardımcısı Mesut Onat, birim müdürleri ve
şube müdürleri eşlik etti.
Genel Müdür Erkılınç, Basın Kanunu’nda
değişiklik öngören teklifin ekim ayı
içinde Meclis Genel Kurulu’na gelmesinin
beklendiğine işaret ederek, icra ilanlarını
zorunlu kılan ve internet haber sitelerini süreli
yayın sayan düzenlemenin kabul edilmemesi
halinde gazeteleri zor günlerin beklediğini
söyledi.
HABERİ İÇ SAYFADA

PEDALLAR AVRUPA

HAREKETLiLiK

HAFTASI iÇiN
Avrupa Hareketlilik Haftası
çerçevesinde bisiklet severler, Başkentin
cadde ve sokaklarında “Otomobilsiz
Pazar Günü” etkinliği için pedal çevirdi.
Yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek
ve bu alanda farkındalık oluşturmak için
her yıl 16-22 Eylül’de kutlanan Avrupa
Hareketlilik Haftası’nın bu yılki sloganı
“Şehrini Kucakla” oldu.
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonunun desteği ile düzenlenen
Avrupa Hareketlilik Haftası 18 Eylül’de
“Otomobilsiz Pazar Günü” etkinliği ile
devam etti.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade
Meydanı’nda bir araya gelen ve
aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı
Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus
Meyer-Landurt’un bulunduğu çok sayıda
bisiklet sever, Bahçelievler Aşkabat
Caddesi’ne kadar pedal çevirdi. Sıfır
karbon, temiz, çevreci ve daha uygun
maliyetli alternatif ulaşıma dikkat çekilen
etkinlikte katılımcılar yaklaşık 4 kilometre
boyunca bisikletli ulaşımın keyfini sürdü.

DEKORDA YOZGATLI

15 YILIN HASRETi

FiRMANIN iMZASI VAR

SONA ERiYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 yıldır yuvalarından
ayrı kalan hak sahiplerini yeni evlerine kavuşturmak ve bu
süreçte oluşan kira yükünü ortadan kaldırmak için Mamak
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda çalışmaların
hızla devam ediyor.
ABB iştiraki PORTAŞ ile yapılan protokol kapsamında, ilk
etapta 5’inci ve 7’nci etaplarda bulunan 782 konut ve ticari
alanın yapımına başlandı. Ayrıca, çalışmalar kapsamında
bölgede bulunan gecekondulardan 12 bin 500’ü yıkılırken,
yıkılan gecekonduların güvenlik ve çevre sağlığını tehdit
eden hafriyatları da temizleniyor.
Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
kapsamında modern konutlar inşa etmek için harekete
geçen ABB, iştiraki PORTAŞ ile yaptığı iş birliği sonucunda
ilk etapta 782 konut ve ticari alanların tamamlanması için
çalışmalara başladı.
PORTAŞ ekipleri, konutların en kısa zamanda
tamamlanması için bölgede çalışmalar hızla devam ediyor.

HABERİ DIŞ SAYFADA

Yozgatlı iş insanı Furkan
Engin Yaşar, Ankara
Siteler’de kurduğu cam
atölyesi ile Türkiye’nin bir
çok ilinde hizmet veriyor.
Ankara’da faaliyet
gösteren İs Dekorasyon
Cam Sanayi ve Ticaret
Limitet Şirketi Sahibi
Furkan Engin Yaşar,
Ankara’da yüksek prestiji
konut projelerinin dekor
çalışmalarında önde
geldiklerini söyledi.

HABERİ DIŞ SAYFADA

SOSYAL KONUT PROJESiNiN

HABERİ İÇ SAYFADA

65 FARKLI BRANŞTA

MESLEK KAZANDIRIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi
Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Teknik
Eğitim Kurslarında (BELTEK) yeni dönem
ön kayıtları 19 Eylül tarihinde başlıyor.
Akademisyenler tarafından 8 ana başlıkta, 65
kursun ücretsiz olarak verileceği programa
başvuru yapmak isteyenler https://beltek.
gazi.edu.tr/ adresi üzerinden 27 Eylül tarihine
kadar ön kayıt işlemlerini yapabilecekler.

MERAK EDiLENLERi KAHRAMANKAZAN'DAN
HABERİ İÇ SAYFADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük
sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim İlk İş
Yerim” projesi başvurusuna ilişkin sıkça
sorulan soruların cevaplarını yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, sosyal medya hesabından 250
bin sosyal konut başvurusuna ilişkin sıkça
sorulan soruların cevaplarını yayımladı.
Yapılan açıklamada proje hakkında en çok
merak edilen 25 sorunun cevabına yer
verildi.
Açıklamada ilk olarak “Başvuru
aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?”
sorusunun cevabı yer aldı.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

SICAK YEMEK
HABERİ DIŞ SAYFADA

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç
sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara
yönelik ücretsiz sıcak yemek servisi
hizmetini aralıksız sürdürüyor.
Belediye yemekhanesinde hijyenik
koşullarda ve en kaliteli malzemeler
kullanılarak hazırlanan yemekler, sıcak
şekilde vatandaşların ayağına kadar
götürülerek ikram ediliyor.

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ
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SOSYAL KONUT PROJESiNiN

MERAK EDiLENLERi
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet
tarihinin en büyük sosyal konut
hamlesi olan “İlk Evim İlk İş Yerim”
projesi başvurusuna ilişkin sıkça
sorulan soruların cevaplarını
yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya
hesabından 250 bin sosyal konut
başvurusuna ilişkin sıkça sorulan
soruların cevaplarını yayımladı.
Yapılan açıklamada proje hakkında
en çok merak edilen 25 sorunun
cevabına yer verildi. Açıklamada ilk
olarak “Başvuru aşamasında konut
tipi seçilebilecek mi?” sorusunun
cevabı yer aldı.
Açıklamaya göre başvurular,
konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı
olmadan proje bazında başvuru
yapılacak. Hak sahiplerinin konut
tipleri ihale yapıldıktan sonra
gerçekleştirilecek olan konut
belirleme kurası ile belirlenecek.
"50 bin/100 bin konut projesinde
kurada hak sahibi olup konut
satış sözleşmesi imzalamayan
vatandaşlar, 250 bin konut projesine
başvuru yapabilirler mi?" sorusunun
cevabı ise, “Dilekçeyle başvurarak
hak sahipliğinin iptal edilmesini
talep edip, yatırmış olduğu başvuru
bedelini iade alan vatandaşlar
250 bin konut projesine başvuru
yapabilir” oldu.
En çok merak edilen sorulardan
birisi ise, “250 bin konut projesinde
hane halkından farklı kişiler iki ayrı
farklı projeye başvuru yapabilir
mi?” oldu. Bakanlık bu soruya ise şu
cevabı verdi:
“250 bin konut projesinde
hane halkı adına yalnızca bir adet
başvuru yapılabilecektir; her iki eşin
de başvuru yapması durumunda
başvuruların tamamı geçersiz
sayılacaktır.”
"Hane halkındaki farklı kişiler
(kişi, eşi ve velayet altındaki
çocuğu hariç) dede, 18 yaş üstü
çocuk projelere başvuru yapabilir
mi?" sorusunun cevabı ise, “Evet,
başvurabilir” oldu.
Şehit ailesi kategorisinde
yapılacak başvurularda yaş sınırının
merak edilmesi üzerine Bakanlık
burada herhangi bir yaş sınırının
olmadığını duyurdu.
"Vekalet ile başvuru olabilir mi?!
sorusunun cevabı “Evet” oldu.
Merak edilen diğer sorular ve
cevapları ise şöyle:
- Her ilden başvuru yapılabilir mi?
Banka şubelerinden başvuru
yapacak olanlar, sadece projenin
bulunduğu ildeki yetkili şubelerden
başvuru yapılabilir.
Ancak e-Devlet üzerinde
şartların taşınması şartı ile istenilen
yerden başvuru yapılabilir.
- Başvuru şartları geçerliliğinde
hangi tarih esas alınacak?
Gelir, konut olmama, ikametgah,
yaş şartlarını başvuru tarihinde
taşıması gerekmektedir. Daha
sonraki değişiklikler dikkate
alınmayacaktır.
- Adına kayıtlı ‘yapı kullanım

belgesi’ olan vatandaşlar projelere
başvuru yapabilirler mi?
Konut başvurusunda bulunan
kişilerin kendisi, eşi ve velayeti
altındaki çocukları üzerine tapuda
kayıtlı bağımsız bir konutun
bulunmaması, daha önce Toplu
Konut İdaresince satılmış bir
gayrimenkule sahip olmamış
ve daha önce Toplu Konut
İdaresinden kredi almamış olması
şartı aranmaktadır. Yapı kullanım
belgesi başvuru şartları arasında yer
almamaktadır.
- Konutunu iade/fesih edenler ve
işyeri alanlar başvuru yapabilir mi?
Konutunu iade/fesih edenler
ve işyeri alanlar da başvuru
yapabilecektir.
- E-Devlet'ten başvuru yapılabilir
mi?
Evet. Ancak e-Devlet
başvurularında başvuru yapabilmek
için aktif bir başvurusunun
olmaması gerekmektedir. Ancak
sistemden veya kişinin bilgilerinin
eksikliğinden dolayı e-Devlet
başvurusu yapılamadığında
bankadan başvurusu yapmalıdır.
- Hisseli tapu sahibi olanlar
başvuru yapabilir mi?
Bağımsız ve tam hissesi olmadığı
sürece başvuru yapılabilir.
- Engelli ve kısıtlı kişilerin
başvurusu nasıl olacaktır?
Başvuru şartlarında engelli
kategorisinden başvuru
yapılabilmesi için en az yüzde 40
engelli olunması gerekmektedir.
18 yaşından küçük engelli çocuğu
olan anne veya baba kendi adına
Engelli kategorisinden başvuru
yapabilecektir. 18 yaşından büyük
kısıtlı olan engelliler vasi/velileri
aracılığı ile başvuru yapacaklardır.
Bu konuda vasilik kararında hüküm
bulunmalı (borçlandırma işlemlerine,
konut alım işlemlerine yönelik) veya
vasilik makamı olan mahkemeden
uygunluk yazısı getirilmelidir.
- Başvuru belgeleri ne zaman
alınacak?
14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihlerinde
başvuru yapılacaktır. E-Devlet
başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde
sona erecektir.
Başvuru belgeleri e-Devlet'ten
başvuru yapanlar için yapılan kura
sonucunda hak sahibi kabul edilen
kişilerden sözleşme aşamasında
temin edilecektir. Banka aracılığı ile
başvuru yapanlar kategorisine göre
engelli/emekli/genç/diğer durumu
kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/
gelir/yaş şartlarının belgelenmesi
istenecektir.
- Başvuru bedel iadeleri ne
zaman ve nasıl yapılacaktır?
‘Başvuru dönemi içinde’ başvuru
bedelini alarak başvurusunu iptal
edebilir. Daha sonra asil hak sahibi
olmayanların başvuru bedelleri
kuradan sonra 5 işgünü sonra iade
edilecek. Başvurusu iptal edilenler
de kurayı beklemeden başvuru
bedelini iade alabilecekler.
- Aylık hane geliri nasıl
hesaplanmalıdır?
Aylık hane halkı gelirinin en fazla

net 16 bin TL (İstanbul ili için 18 bin
TL) olması gerekmektedir. (Başvuru
sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her
türlü aldıkları yardımlar dahil olmak
üzere toplam hane halkı aylık net
gelirinin toplamı.) Maaşında icra
kesintisi olanların icra kesintisinden
önceki geliri dikkate alınacaktır.
- Çiftçi veya ticari faaliyeti
olan kişilerin başvurularında
belirtilen azami gelirleri nasıl tespit
edilecektir?
Ticari faaliyeti olanlarda son yıl
vergi levhasında görünen yıllık net
karın 12’ye bölünmesi sonucundaki
değer ile gelir tespit edilecektir.
Zirai faaliyeti olanlarda ise (bilanço
ve işletme esasına göre defter
tutanlar hariç) beyan ettikleri
gelirleri esas alınacaktır.
- Geliri olmayanlar bu projelere
başvurabilir mi?
TOKİ tarafından söz konusu
projelere başvuru için asgari gelir
düzeyi belirlenmemiştir.
- Sözleşme ne zaman
imzalanacak, inşaat ne zaman
başlayacaktır?
İdarece inşa edilecek konut
projelerinde imar planlama,
projelendirme ve ruhsatlandırma
işlemlerinin tamamlanması ve
ihale sürecini müteakip, konutların
satış fiyatları belirleme işlemleri
tamamlandıktan sonra sözleşme
imzalama işlemleri başlatılacaktır.
- Konutu devir edebilir miyiz?
2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının
devir hakkı bulunmamaktadır.
- Başvuru sürecinde yapılan
başvuru farklı proje ile değiştirilebilir
mi?
250 bin konut projesinde
herhangi bir projeye başvuru
yaptıktan sonra başka bir projeye
başvuru yapılmak istenmesi
durumunda ilk başvuru yapılan
projedeki başvurunun bankada
iptal edilmesinden sonra ikinci bir
projeye başvuru yapılabilir.
- Peşinat oranını fazla ödeme
veya tamamen kapatılabilir mi?
Vadede kısaltma olabilecek mi?
Peşinat oranını fazla ödeme
imkanı bulunmakta olup, tamamen
de kapatılabilir. Vadede kısaltma
imkanı bulunmaktadır.
- Vatandaşın konutunu iade
etmek istemesi halinde süreç ne
şekilde ilerleyecek?
İade etme hakkı bulunmakta
olup, banka nezdinde imzalanan
satış sözleşmesi hükümleri uyarınca
işlem yapılacaktır.
- 250 bin konut projesinde
asil hak sahibi olup, çıkan konutu
istemeyenler için başvuru bedel iade
süresi nedir?
İlgili projedeki sözleşme
imzalama süresinin bitimini
müteakiben başvuru iade işlemleri
yapılacaktır.
- Konut değiştirme (becayiş)
imkanı var mı?
Sözleşme imzalama aşamasında
vardır.
- ‘Engelli çocuk yardımı’ hane
halkı gelirine ilave edilecek mi?
Evet dahil edilmektedir.
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Yeni Eğitim-Öğretim Yılında Öğretmen
Bir ülkenin kalkınmasında eğitimin şart olduğunu kabullenmeyen
yoktur herhalde.
İşin nasıl olması
konusunda hemfikir
olunmasına rağmen, o
işi yapanlara gereken
değerin verilip verilmediğini, vicdan süzgecinden geçirme konusunda
ne kadar hassas davranıyoruz?
Görev ve sorumlulukları konusundaki
beklentilerimizi dikkate alarak,
o nispette özlük haklarına sahip
olup olmadıklarını düşünüyor
muyuz?
Hem anne babaların gözdeleri hem de ülkenin geleceği
açısından değer biçilmez olan
çocuklarımızı emanet ettiğimiz
öğretmenlerimizden, en değerli varlıklarımızı mükemmel
bir şekilde eğitip öğretmelerini
beklerken onlara hizmetlerine eş
değerde kıymet veriyor muyuz?
Sorulara cevap vermeden
önce mevcut durumu gözden
geçirmekte yarar var.
Yukarıdan da anlaşıldığı gibi
günümüz öğretmenlerinin özlük
haklarından bahsetmek istiyorum.
Ne yazık ki eğitim sistemi
içinde görev yapan öğretmenlerin, üstlendikleri hizmetin
karşılığına uygun haklara sahip
olduğunu söylemek kolay olmamaktadır.
Çünkü öğretmenler, aynı
fakülte mezunu olmalarına
rağmen, milli eğitim bakanlığı
ve aynı bakanlığın kontrolünde
hizmet veren özel öğretim kurumlarında çalışanların eşit düzeyde haklara sahip olmadıkları
mevcut uygulamada net olarak
görülmektedir.
Milli Eğittim Bakanlığında çalışan öğretmenleri sınıflandıracak
olursak; kadrolu öğretmenler,
sözleşmeli öğretmenler, ders
ücretli öğretmenler olarak üç
statüde olduğunu görüyoruz.
Kadrolu öğretmenler: 657
sayılı devlet memurları kanununun 4/a bendine göre istihdam
edilenlerdir.
Bakanlığın asıl personeli
olarak günün şartlarına uygun
özlük haklarına sahip olanlar,
çağın şartlarına uygun özlük
haklarına sahip olmadıkları biliniyor olsa da bunlar en şanslı
olanlardır.
En azından yaşam ile ilgili geçim sıkıntıları giderebilme
yönünden, gelecekleri garantiye
alınmıştır.
Sözleşmeli öğretmenler, 657
sayılı kanununun 4/b bendine göre istihdam edilenlerdir.
Bu kesimde olanlarda kadrolu
öğretmenlerin mezun oldukları
fakültelerden mezun olmuş, pedagojik formasyona sahip olan
öğretmenler.
Farkları, işe alınış şeklinden
kaynaklanmaktadır.
Görev yetki ve sorumlulukları
açısından kadrolu öğretmenlerle
aynı haklara sahip denmesi-

ne rağmen, 4 yıldan
önce tayin isteme
hakları olmadığı gibi
görevde yükselme
sınavlarına da giremezler.
Meslekte kalıp kalamayacakları ile ilgili
kaygı içinde görevlerini sürdürmektedirler.
Ücretli öğretmenler,
657 sayılı kanununun
89. Maddesi göre yürütülmekte olup ders
ücreti karşılığı görev
verilmektedir.
Her hangi bir üniversitenin ön
lisans ve lisans mezunu herkes,
ücretli öğretmenlik için müracaat edebilir.
Girdikleri ders saatleri karşılığı
ücret aldıkları için tatil günlerinde ücret alamazlar.
KPSS puanına ve pedagojik
formasyona ihtiyaç olmadığı için
yöredeki yöneticilerin insafına
kalmış bir görevlendirme ile karşı karşıyadırlar.
Öncelikle aynı kurumda görev
yapan, eşit sayıda derse giren
ve MEB belirlediği aynı programa bağlı olarak görevini icra
eden kişilerin haklar açısından
bu kadar farklı statü verilmesi
kurum içindeki çalışanlar arasında hoşnutsuzluk yaratmakta,
veli ve öğrenciler indinde de
olumsuz değerlendirmelere sebep olmaktadır.
Özelliklede binlerce eğitim
fakültesi mezunu genç iş beklerken ve aldıkları eğitimle alakasız işlerde çalışarak hayatlarını
idame ettirirken, öğretmenlik
formasyonuna sahip olmayan
herhangi birinin görevlendirilmesi akıl alır gibi değil.
Düşünün aynı köy, kasaba,
ilçe veya şehrin bir okulunda,
herhangi bir alandan ön lisan
veya lisans mezunu biri öğretmenlik yaparken, aynı yörede
ikamet eden eğitim fakültesi
mezunu kişi iş bulamamaktadır.
Bir taraftan, eğitim konusunun ciddiyetine inanacak, o
alanda görevlendirilecek öğretmenleri ellerindeki diplomalarına rağmen birçok sınava tabii
tutarak iş vereceksiniz.
Diğer taraftan, meslek ile
hiçbir alakası olmayıp pedagojik
formasyonu dahi bulunmayan
insanlara çocuklarınızı teslim
edeceksiniz.
Bir başka açıdan bakıldığında
ise aynı köy, kasaba, ilçe veya
şehrin herhangi bir okulunda
eğitim ile alakası olmayan ön lisan veya lisans mezunu biri öğretmenlik yaparken, aynı yörede
ikamet eden eğitim fakültesi
mezunu kişi iş bulamamaktadır.
Sonuç olarak, “Bana bir harf
öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”
sözüyle öğretmenlerin gönlünü
okşamadan önce, onlara insan
gibi yaşayacakları bir hayat
şartları oluşturmak bu milletin
boynunun borcudur.
Ancak bu sayede ülke çocukları gereği gibi eğitim alacak
ve ülkelerinin gelişimine ciddi
katkılar sunabilecektir.
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"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
BİK Genel Müdürü Erkılınç,
radyo, televizyonun gelişini nasıl
engelleyemediyse gazetelerin de
internet haber sitelerinin gelişini
engelleyemeyeceğini belirterek,
“Hayatın olağan akışına karşı
durmak yerine gerçeği kabulleniyor
ve gazetelerimizi hem fiziki hem
de dijital ortamda yaşatmak için
uğraşıyoruz. Gazetelerimizi yaşatma
mücadelemiz kararlılıkla sürecek”
dedi.
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel
Müdürü Cavit Erkılınç, Ankara, Bartın,
Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu,
Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak
illerinden gelen 87 gazetenin sahip ve
temsilcileri ile bir araya geldi.
Gazete Sahipleri ve Temsilcileri
Bölge Toplantılarının dördüncüsü
Ankara’da düzenlendi. Toplantıya
katılan BİK Genel Müdürü Cavit
Erkılınç’a, Genel Müdür Yardımcısı
Mesut Onat, birim müdürleri ve şube
müdürleri eşlik etti.
Genel Müdür Erkılınç, Basın
Kanunu’nda değişiklik öngören
teklifin ekim ayı içinde Meclis Genel
Kurulu’na gelmesinin beklendiğine
işaret ederek, icra ilanlarını zorunlu
kılan ve internet haber sitelerini süreli
yayın sayan düzenlemenin kabul
edilmemesi halinde gazeteleri zor
günlerin beklediğini söyledi.
Yazılı basın sektöründe 33 bini
aşkın kişinin istihdam edildiğini,
gazeteler ile Basın İlan Kurumu’nun
bir anlamda iş ortağı olduğunu
aktaran Erkılınç, “Bir gerçeği
görmemiz gerekiyor. Bundan 10

yıl önce yıllık tirajı 2 milyar olan
gazetelerimiz bugün en iyimser
ifadeyle 700 milyon satıyor. Ortalama
gazete sayfa sayısı 8, gelip ‘6 sayfa
olsun’ diyorlar. Değme büyük
gazetelerimiz 16 sayfayı zor basıyor,
‘12 sayfa çıksak ne olur’ diye
soruyorlar. Asgari 3 kişi çalıştırmak
zorunda olan gazete, 1 kişi ile gazete
çıkarmayı teklif edebiliyor. Bir
zamanlar üç, dört tane ek çıkaran,
sayfa sayfa ilan ve reklam yayınlayan
gazetelerin durumu ortada. 50
adet, 100 adet satış şartı önerenler
var. 4 milyonluk şehrin gazeteleri,
‘1.000 adet basalım’ diyor. Sen
şimdi bu gazetenin tümünü bile
satsan, yayınladığın ilanı arzu edilen
ve amacını karşılayacak şekilde
muhatabına ulaştırmış olacak mısın”
diye sordu.
SADECE RESMI ILAN GELIRI
ILE AYAKTA KALINAMAZ
Kamu kaynaklarının verimli ve
doğru kullanımın önemine işaret
eden Erkılınç, kamu kurumlarının,
görünürlüğü her geçen gün azalan
gazetelere ilan vermekten imtina eder
hale geldiğini, bundan işini iyi yapan
gazetelerin de zarar gördüğünü
vurguladı.
“Ne acıdır ki halen ‘resmi ilan
almak için ne yapmamız lazım’
şeklinde arayanlar oluyor. Ortada
gazete yok, sadece tek bir derdi
var ilan almak. Sorsan ‘kamu görevi
yapıyorum’ diyecek” diyen Erkılınç,
nitelikli gazetecilik yapmayan ve
resmi ilandan başka geliri olmayan
gazetelerin artık yaşama şansının

kalmadığının altını çizdi.
“NEYE KARŞI ÇIKTIĞINIZIN
FARKINDA MISINIZ?”
Teknolojinin anlık enformasyona
imkân tanıdığını ve dolayısıyla
ertesi güne kalan haberlerin ilgi
çekmediğini anlatan Erkılınç,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün günde 70-80 milyon tık
alan internet haber siteleri var. Siz
diyebilir misiniz onlar gazetecilik
yapmıyor. Aralarında çok çok iyileri
var. Zaten bizim kast ettiklerimiz
onlar. Bize bağlı tüm gazetelerimizin
internet siteleri var. Bunların
tamamının her anlamda ciddi
bir altyapı hazırlığı ile yayıncılık
yapmasını arzuluyoruz. Kâğıt yok,
kalıp yok, boya yok, film yok, baskı
derdi yok, dağıtım derdi yok. Buna
karşın süreli yayın sayılmışsınız ve
resmi ilan yayınlıyorsunuz. İçinizde
bu yasaya karşı çıkanlarınız varsa
neye kaşı çıktığının farkında mı”
ifadelerini kullandı.
“RESMI ILANLARIN YAYIN
MECRASI GAZETEDIR”
Bölge toplantılarında, kimi
çevrelerce yasanın ardından
gazetelerin kapatılacağına ilişkin
dezenformasyon yapıldığını
gördüklerini aktaran Erkılınç, “Açık
söylüyorum; bunu ortaya atanlar,
sizlerin sırtında kurdukları tahtlarının
yıkılmasını ve küçük iktidarlarını
kaybetmeyi istemeyenlerdir. Her
şeyden önce Anayasa var.
Ona gelinceye kadar kanun,
‘resmi ilanların yayın mecrası
gazetedir’ diyor. Şimdi yanına internet

FiRMANIN iMZASI VAR

MESLEK KAZANDIRIYOR

eğitim-öğretim dönemi için ön
kayıtlar 19 Eylül Pazartesi günü
başlıyor.
Online olarak ön kayıt işlemini
tamamladıktan sonra, kesin kayıt
için Gazi Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi B Blok’ta bulunan
BELTEK Kayıt Bürosu’na şahsen
müracaat etmeleri gerekiyor.
Gazi Üniversitesi
yerleşkesinde bulunan
BELTEK’lerde, 8 ana başlıkta 65
farklı branşta her yaş ve meslek
grubundan vatandaşlara mesleki
ve teknik eğitim verilecek.
Başkentlilerin meslek sahibi
olmak için yoğun ilgi gösterdiği
kurslar; 2 aylık 72 saat ya da 3
aylık 108 saat olmak üzere hafta

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

içi her gün 18.00-21.00 saatleri
arasında gerçekleştiriliyor. 1 yıl
boyunca devam eden kurslarda
kursiyerlere 5 farklı kursa katılma
imkânı da sunuyor.

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

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19

sadece mecra sayısı gerçek manada
ikiye çıkacak.
Karşımıza çıkanı engelleyemeyiz,
karşısında duramayız. Hayatın olağan
akışına karşı durmak yerine gerçeği
kabulleniyor ve gazetelerimizi hem
fiziki hem de dijital ortamda yaşatmak
için uğraşıyoruz. Tüm yaptığımız
bundan ibarettir. Dolayısıyla
gazetelerimizi yaşatma mücadelemiz
kararlılıkla sürecek.”
Erkılınç’ın konuşmasının ardından
gazete sahipleri ve temsilcileri söz
alarak görüşlerini ifade etti.
Toplantı, katılımcıların onuruna
verilen öğle yemeğinin ardından
gerçekleştirilen soru-cevap ve
sohbet bölümü ile sona erdi. Gazete
Sahipleri ve Temsilcileri Bölge
Toplantıları önümüzdeki hafta
Samsun, Van, Diyarbakır, Trabzon ve
Malatya illerinde gerçekleştirilecek.

DEKORDA YOZGATLI

65 FARKLI BRANŞTA
Ankara Büyükşehir Belediyesi
ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle
düzenlenen Teknik Eğitim
Kurslarında (BELTEK) yeni
dönem ön kayıtları 19 Eylül
tarihinde başlıyor.
Akademisyenler tarafından 8
ana başlıkta, 65 kursun ücretsiz
olarak verileceği programa
başvuru yapmak isteyenler
https://beltek.gazi.edu.tr/ adresi
üzerinden 27 Eylül tarihine
kadar ön kayıt işlemlerini
yapabilecekler.
Kültür ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı ile Gazi
Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği
ile sürdürülen Mesleki ve Teknik
Eğitim Kurslarının (BELTEK) yeni

sitesi geliyor. Mümkün olabilir mi
gelip gazeteyi kapatmak. Kimin
haddinedir. Bu dezenformasyonu
üretenler, öncelikle ellerimizden
kayıp giden 4 bin adet icra
ilanının muhasebesini yapacak”
değerlendirmesinde bulundu.
Hattatların matbaanın gelişini,
radyonun televizyonun gelişini
nasıl engelleyemediyse gazetelerin
de internet sitelerinin gelişini
engelleyemeyeceğinin altını
çizen Erkılınç, konuşmasını şöyle
tamamladı:
“Doğal seleksiyon denilen bir
olay var. Yaşam mücadelesi sırasında
canlıların genetik yapısında değişim
olmaksızın farklılaşması. Bizim
burada tam olarak bahsettiğimiz de
budur.
Gazetelerimizin geninde haber,
yani gazetecilik var. Meslek sürecek,

Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi No: 115/C Mamak/ANKARA

Yozgatlı iş insanı Furkan Engin
Yaşar, Ankara Siteler’de kurduğu
cam atölyesi ile Türkiye’nin bir çok
ilinde hizmet veriyor.
Ankara’da faaliyet gösteren
İs Dekorasyon Cam Sanayi ve
Ticaret Limitet Şirketi Sahibi Furkan
Engin Yaşar, Ankara’da yüksek
prestiji konut projelerinin dekor
çalışmalarında önde geldiklerini
söyledi.
Yaşar, “Yozgat Sarıkaya Arpalık
köyü doğumluyum. İnşaat yap sat
üzerine dekorasyon 3 boyutlu bir
işletmemiz var. Türkiye’nin her
yerinde bayilerimiz var. Her il
olmamak kaydı ile oralara tezgah
araları cam, duvar kağıdı, gergi
tavan, led, spot aydınlatma şeklinde
ürünler gönderiyoruz. Kendimiz de
farklı illere uygulamalara gidiyoruz.
Oralarda da ayna cam üzerine
hizmet veriyoruz” dedi.
İŞLERİ ZAMANINDA TESLİM
EDİYORUZ
Ankara’da yüksek prestiji
konut projelerinin genelde dekor
çalışmaları alanında İs Cam olarak
isimlerinin geçtiğini belirten Yaşar,
“Çok ciddi firmalarla referans ağı
içerisindeyiz.
Böyle bir işletme ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarına
hizmet vermeye çalışıyoruz.
Taahhüdümüzü yerine zamanında
getirmemiz bizleri farkı kılıyor.

İnşaatlar genelde sürüngemeli
işler oluyor. Bizde taahhüt ettiğimiz
zamanda ürünleri zamanında
yerine teslim ediyoruz. Bu bizi öne
çıkarıyor. Sözünde duran, güvenilir
bir firmayız. Bizlerde güvenilir bir
şekilde işimizi yapıp zamanında
teslim ediyoruz. Bu da bizleri
referans kılıyor” dedi.
HER İL VE İLÇEYE
GÖNDERİYORUZ
İs Dekorasyon Cam Sanayi ve
Ticaret Limitet Şirketi Sahibi Furkan
Engin Yaşar, “Siteler Dikmeli
Caddesi No: 9’da hizmet veriyoruz.
Atölyemizde her şey mevcut.
İmalatımızı burada yapıp il ve
ilçelere ürünlerimizi gönderiyoruz.
Kendimizde uygulamalarını
yapıyoruz”
YOZGAT’A KUCAK DOLUSU
SEVGİLER
Ankara’da olmamıza rağmen
Yozgat ile ilgimizi kesmedik
diyen Yaşar, “Yozgat’ta da siyaset
de yaptık, ticaret te yapıyoruz.
Yozgat bizim için önemli bir
değer. Kimliğimiz, ata yurdumuz,
toprağımız ve yatırımlarımız
orada. Her ne kadar burada
olsak bile yatırımlarımız orada.
Memleketimizde hiç kimse ile de
iletişimimizi kesmiyoruz. Yozgat’a
kucak dolusu sevgi ve saygılar
sunuyorum” diye konuştu.
HABER MERKEZİ
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15 YILIN HASRETi

SONA ERiYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 yıldır
yuvalarından ayrı kalan hak sahiplerini yeni
evlerine kavuşturmak ve bu süreçte oluşan
kira yükünü ortadan kaldırmak için Mamak
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda
çalışmaların hızla devam ediyor.
ABB iştiraki PORTAŞ ile yapılan protokol
kapsamında, ilk etapta 5’inci ve 7’nci etaplarda
bulunan 782 konut ve ticari alanın yapımına
başlandı. Ayrıca, çalışmalar kapsamında
bölgede bulunan gecekondulardan 12 bin 500’ü
yıkılırken, yıkılan gecekonduların güvenlik
ve çevre sağlığını tehdit eden hafriyatları da
temizleniyor.
Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
kapsamında modern konutlar inşa etmek için
harekete geçen ABB, iştiraki PORTAŞ ile yaptığı
iş birliği sonucunda ilk etapta 782 konut ve
ticari alanların tamamlanması için çalışmalara
başladı.
PORTAŞ ekipleri, konutların en kısa
zamanda tamamlanması için bölgede çalışmalar
hızla devam ediyor.
Konutları tamamlanan vatandaşlar 15 yıldır
ayrı kaldıkları mahallelerine dönüş yaparken

Büyükşehir Belediyesi de kira yükünü azaltmış
olacak. PORTAŞ ile yapılan protokolün
ardından, çok sayıda ailenin hasretle evlerini
beklediği Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Projesi’nin beşinci ve yedinci etaplarında
çalışmalar hız kazandı.
150 bin metrekare inşaat alanına sahip
12 konut bloğu ve 1 ticari bloktan oluşan
inşaatta, tünel kalıp ve yapım çalışmaları
Ankara Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları
kullanılarak sürdürülüyor.
Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
kapsamında devam eden çalışmalar hakkında
açıklamalarda bulunan PORTAŞ İnşaat Yapım
Kontrol ve Kabul Şube Müdürü Namık Doğan
Albayrak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi
Mamak halkına verdiği sözleri tutabilmek için
iştirak firması PORTAŞ ile protokol imzalamış
ve 782 konut ile ticari alanların yapımına
başlamıştır” dedi.
ABB ve PORTAŞ’ın kendi öz kaynaklarıyla
proje çalışmalarına devam ettiğini kaydeden
Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“5’inci ve 7’nci etaplar kapsamında, 3
parselde 150 bin metrekare inşaat alanına

sahip olarak 12 tane konut bloğundan, bir tane
ticaret bloktan oluşan şantiyesine başlamıştır.
Geri kalan konutların yapımına da en kısa
sürede başlanacaktır. Mağduriyet içindeki
Mamak halkı yeni konutlarına en kısa sürede
kavuşturulacaktır” dedi.
GECEKONDULAR TEMİZLENİYOR
14 mahalle ve 11 etaptan oluşan proje
alanında, yıkımı planlanan 15 bin gecekondunun
yıkımı da devam ediyor. ABB Kent Estetiği
Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez
projenin Boğaziçi etabında nisan ayı itibarıyla
çalışmalara başladıklarını açıkladı.
Söylemez, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu bölge, yaklaşık 15 bin gecekondunun
dönüştürüldüğü projenin bir kısmını oluşturuyor.
Ekiplerimiz günlük olarak aşağı yukarı 500 ton
hafriyat atığı çıkartıyor. Yıkılan gecekonduların
artıklarını temizleyerek hem buranın bir çöküntü
alanı görüntüsünü kaldırmak hem de aşağıdaki
Doğukent Bulvarı yönünde oluşan kötü
görüntüyü yok etmek amacındayız. Buradan
sonra bu kentsel dönüşüm projemizin diğer
etaplarına doğru çalışmalarımızı genişletmeyi
planlıyoruz” dedi.

Kahramankazan'dan sıcak yemek
Kahramankazan Belediyesi,
ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı
vatandaşlara yönelik ücretsiz sıcak
yemek servisi hizmetini aralıksız
sürdürüyor.
Belediye yemekhanesinde
hijyenik koşullarda ve en
kaliteli malzemeler kullanılarak
hazırlanan yemekler, sıcak şekilde
vatandaşların ayağına kadar
götürülerek ikram ediliyor.
Kahramankazan Belediyesi,
talep eden vatandaşlara ücretsiz
sıcak yemek hizmetini kesintisiz

sürdürüyor.
Belediye, bu çerçevede ihtiyaç
sahibi, bakıma muhtaç, hasta ve
yaşlı vatandaşlara ücretsiz olarak
sıcak yemek servisi yapıyor.
Belediyenin yemekhanesinde
hijyenik koşullarda hazırlanan
yemekler, ekipler tarafından
vatandaşlara sıcak şekilde servis
ediliyor.
Kahramankazan’da sevgi,
hoşgörü, kardeşlik, dayanışma
ve paylaşma içinde yaşadıklarını
söyleyen Kahramankazan

Belediye Başkanı Serhat Oğuz,
“Kahramankazan'ımızda 58 bin
nüfuslu büyük bir aileyiz.
Ailemizin hiçbir ferdini yalnız
bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla
unutmuyoruz. Vatandaşlarımızla
ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı
paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm
imkânlarını hemşehrilerimiz için
sonuna kadar kullanıyoruz ve
kullanmaya devam edeceğiz” diye
konuştu.
İHA

PEDALLAR AVRUPA

HAREKETLiLiK

HAFTASI iÇiN

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde
bisiklet severler, Başkentin cadde ve
sokaklarında “Otomobilsiz Pazar Günü”
etkinliği için pedal çevirdi.
Yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek
ve bu alanda farkındalık oluşturmak için
her yıl 16-22 Eylül’de kutlanan Avrupa
Hareketlilik Haftası’nın bu yılki sloganı
“Şehrini Kucakla” oldu. Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonunun desteği ile
düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 18
Eylül’de “Otomobilsiz Pazar Günü” etkinliği
ile devam etti. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade
Meydanı’nda bir araya gelen ve aralarında
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt’un
bulunduğu çok sayıda bisiklet sever,
Bahçelievler Aşkabat Caddesi’ne kadar
pedal çevirdi. Sıfır karbon, temiz, çevreci
ve daha uygun maliyetli alternatif ulaşıma
dikkat çekilen etkinlikte katılımcılar yaklaşık
4 kilometre boyunca bisikletli ulaşımın
keyfini sürdü.
Türkiye’nin Avrupa’da en fazla etkinlik
düzenleyen ve en hareketli ülke ve yerel
yönetimlerde en hareketli yönetimler
olduğunu aktaran Dışişleri Bakan
Yardımcısı Kaymakçı, Avrupa Birliği’nin
uzun bir süredir Avrupa Hareketlilik Haftası
bağlamında hem “Otomobilsiz Pazar Günü”
etkinliği düzenlediğini hem de bisikleti ve
yürümeyi teşvik ettiğini söyledi.
Türkiye’nin hem Avrupa ülkesi olarak
hem de Avrupa Birliği’ne aday bir ülke
olarak her yıl etkinliklere katıldığını
belirten Kaymakçı, “Yerel yönetimlerin bu
etkinliklere her yıl katılmasını sağlıyoruz.
Burada temel amaç bisikletin ve
bisikletlinin trafiğin bir parçası olduğunu
ve trafikte diğer araçlar gibi saygı görmesi
gerektiğini vurguluyoruz. Bir diğer amaç
ise 'İklim değişikliği' konusu. Artık emisyon
azaltılması şart ve özellikle ulaştırmada
emisyon azaltılması çok önemli. Dünyada
veya Avrupa’da ortalama emisyonların
yüzde 20 ile 25’i kentsel ulaşımdan
kaynaklanıyor. Dolayısıyla kentsel
ulaşımda bisiklet ve yürüyüş çok önemli.
Biz de Avrupa Birliği Başkanlığı olarak
Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği
Temsilciliği ve yerel yönetimler ile her
yıl bu etkinlikleri kutluyoruz” ifadelerini
kullandı.

