ATEM Başkanı Akçam:

"SÖZ VERDiĞiMiZ

HER ŞEYi YAPACAĞIZ"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan
Akçam, sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda Türkiye’deki
Emlak Oda Başkanlarına sitem
etti.
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan
Akçam, sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı paylaşımda şu
ifadelere yer verdi:
“Ankara Tüm Emlakçılar
Meslek Odası olarak 5 Haziran da
yapacağımız Emlak Danışmanları
Günü program için Türkiye’deki

ANKARA

Emlak Oda Başkanlarını tek tek
aradık. Davet ettik, fakat hiç bir
başkan geleceğim diyemedi..!
Sizleri kimler engelliyor.? Kimin kontrolündesiniz.? Lafa geldi
mi meslektaşlarımız için şunu
yaptık bunu yaptık diyorsunuz..
Siz yıllarca hiçbir şey yapmadınız,
sadece belge sattınız, kapalı kapılar ardında neler yaptınız Allah
ile sizin aranızda. Kimse kendini
anlatmasın. Biz Ankara olarak söz
verdiğimiz her şeyi yapacağız.
Sizlere biz yaptık dedirtmeyeceğiz" dedi. Haberi iç sayfada
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teknoloji fuarında konuştu:

HABERİ İÇ SAYFADA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

"TERÖRiSTLERi
iADE ETMiYOR"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
"Son günlerde Türkiye'nin, NATO
üyeliğine müracaat eden İsveç
ve Finlandiya'ya ilişkin tutumu
tartışılmaktadır. Türkiye'nin
tutumunda herhangi bir sorun ve
sıkıntı yoktur. Doğru bir tutumu
Türkiye takınmıştır" dedi.

YENİ MAHKEMELER KURULUYOR
Yeni kurulacak mahkemelerle ilgili alınan
kararı açıklayan Bozdağ, "Yeni dönemde de
yeni mahkemeler kurma konusunda adımlar
atacağız. Dün imzaladım, Ağrı, Kars, Bingöl,
Kırklareli'nde yeni idare mahkemeleri
kuruyoruz. Ayrıca Tekirdağ, Malatya ve
Denizli'de bölge adliye mahkemeleri
kuruyoruz." bilgisini paylaştı.
Belediyelerin denetim görevinin de
bulunduğunu anımsatan Bakan Bozdağ, bu
görevin de ihmal edilmemesi gerektiğini
vurguladı. Stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle
ilgili yeni bir yasal değişiklik üzerinde
çalışıldığını ifade eden Bozdağ, stokçuluk
ve fiyatları etkilemede cezaların alt ve üst
sınırlarının artırılacağını da kaydetti.

"ÖNCÜ OLMAYA
HAZIRLANIYORUZ"
Dünya'daki teknolojik dönüşümü hayata geçirdikleri eylemlerle takip ettiklerine dikkat
çeken Fuat Oktay, geleceğin Türkiye'si için öncü olmaya hazırlandıklarını söyledi.
FUARIN AÇILIŞINA KATILDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen
"4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışına
katıldı.
Oktay, Verimlilik ve teknoloji fuarının,
dördüncü yılında kendi alanında markalaşmış,
iş birliklerinin filizlenip yeşerdiği bir teknoloji
vahasına dönüştüğünü belirtti.

DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜYÜZ
Teknolojik ilerlemeyi, dönüşümün öncüsü
olmayı ve yenilikçiliği benimseyerek medeniyet
birikimini geleceğe taşıdıklarını dile getiren
Fuat Oktay, teknolojinin getirdiği fırsatları en üst
düzeye çıkarmak ve dönüşümden kaynaklanan
riskleri en aza indirmek hedefiyle çalıştıklarına
dikkat çekti.
Tasarım ve üretim boyutunda "yüksek katma
değerli yapısal dönüşüm" ve "sürdürülebilir
ekonomik büyüme" hedefini "milli teknoloji,
güçlü sanayi" vizyonuyla hayata geçirdiklerini
belirten Oktay, vizyonlarının alt eksenlerinin,
sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm ve
bölgesel kalkınma olduğunu belirtti.
HABERİ İÇ SAYFADA

ELiF ECRiN'E

Başkan Baran, ATO’nun yürüttüğü verimlilik
çalışmalarına değinerek, “Üyelerimizin
sorunlarının çözüme kavuşması için gayret
sarf ediyoruz. Sektörlerin çağın gereklerine
uygun gelişmesi, istihdamın artması,
girişimciliğin yaygınlaşması yönünde
çalışmalarla, şehrimizin ve ülkemizin
verimlilik düzeyini yükseltmeye katkıda
bulunuyoruz" dedi

Melih Gökçek:
"SİYASİ HAYATI BİTECEK"

UMUT OL

SMA hastası 9 aylık Elif Ecrin bebek
hayırseverlerden yardım bekliyor. Henüz
daha 9 aylık olan sevimli Elif Ecrin ve ailesi
şu sıralarda bu hastalık ile mücadele veriyor.

ETiMESGUT'TA

RENKLi KUTLAMA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı Etimesgut'ta coşkuyla
kutlandı.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel, TFF 1. Lig'i şampiyon olarak
tamamlayarak Süper' Lig'e yükselen
Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca,
teknik direktör Mustafa Dalcı, futbolcular
Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Yasin
Güreler, Ankaragücü taraftarları ve
öğrencilerle birlikte kutladı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

VERİMLİLİKLE MÜMKÜN

HABERİ DIŞ SAYFADA

Eski Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek, CNN Türk’te Ahmet
Hakan'ın sorularını yanıtladı.
Eski Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek, CNN Türk’te Ahmet
Hakan’ın konuğu oldu. Eski
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek, canlı
yayında yine Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş'ı hedef aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, eski
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek'in
gündeminden düşmüyor.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın
sorularına yanıt veren eski
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek elinde
belgeler bulunduğunu öne

sürerek "Ankara
Büyükşehir
Belediye Başkanı
Mansur Yavaş'ın
siyasi hayatı 3 ay
içinde bitecek"
açıklamasında
bulundu.
Eski Ankara
Büyükşehir
Belediye Başkanı
Melih Gökçek, "Sizin
programınızda ben bant
gösteremiyorum. Ben başka
bir televizyon programında
Mansur Yavaş'ın yaptığı
icraatlarla ilgili bantları
göstereceğim.
Yalan söylediğini birebir
kendi sesinden ispat
edeceğim. Millet görünce
bunu böyle diyecek" ifadesini
kullandı.

"GECE GÜNDÜZ
KAMPANYA YAPIYOR"
Eski Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek, "Mansur Yavaş mı
Melih Gökçek mi yolsuzluk
yaptı diye anket yapılsa sonuç
ne çıkar?" sorusuna "Melih
Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur
Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı
kampanya. Gece gündüz
kampanya yapıyor" yanıtını verdi.

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teknoloji fuarında konuştu:

"ÖNCÜ OLMAYA
HAZIRLANIYORUZ"
Dünya'daki teknolojik dönüşümü hayata geçirdikleri eylemlerle takip ettiklerine dikkat
çeken Fuat Oktay, geleceğin Türkiye'si için öncü olmaya hazırlandıklarını söyledi.

FUARA KATILDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Ankara Bilim Üniversitesi
tarafından düzenlenen "4. Verimlilik
ve Teknoloji Fuarı"nın açılışına
katıldı.
Oktay, Verimlilik ve teknoloji
fuarının, dördüncü yılında
kendi alanında markalaşmış, iş
birliklerinin filizlenip yeşerdiği bir
teknoloji vahasına dönüştüğünü
belirtti.
YERLİ VE MİLLİ
ÜRÜNLER YER ALACAK
Fuarın temasında yer alan
"Gelecek için teknolojiler"
mottosunu sahiplenecek, üzerinde
kafa yoracak ve katma değer
oluşturacak tüm paydaşların fuarda
yer aldığını aktaran Oktay, “Alanda
ilham veren bir inovasyon sinerjisi
hakim ve hakim olmaya da devam
edecek. Bu alan sadece burası da
değil aslında, tüm Türkiye sathı
ve hatta gönül coğrafyamızdır. Bu
sinerjiye ailecek TEKNOFEST'e
koşarak milli teknoloji coşkusunu
paylaşan milletimizden aşinayız. Bu
motivasyonu pek çok fedakarlıkla
bilim turnuvalarına öğrencilerini
hazırlayan öğretmenlerimizden,
gece gündüz demeden çalışarak

milli teknoloji hamlemize güç katan
mühendislerimizden tanıyoruz.
SİHA'larımız göklerde uçtukça
gururlanan, milli otomobilimiz
TOGG için gün sayan, TURKOVAC
aşımızı ürettiğimizde tüm toplum
olarak mutlu olan, TÜRKSAT
5B uydumuzun fırlatıldığı gece
uyumayan bizler değil miyiz?
Ne mutlu 85 milyona sevinç olan
projelerde alın teri ve akıl teri
olanlara. Bugün hayal ürünü olarak
lanse edilen pek çok ürünün de
yakın gelecekte böyle fuarlarda
yerli-milli ürünümüz olarak yerini
alacağına yürekten inanıyorum”
DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜYÜZ
Teknolojik ilerlemeyi,
dönüşümün öncüsü olmayı
ve yenilikçiliği benimseyerek
medeniyet birikimini geleceğe
taşıdıklarını dile getiren Fuat
Oktay, teknolojinin getirdiği
fırsatları en üst düzeye çıkarmak
ve dönüşümden kaynaklanan
riskleri en aza indirmek hedefiyle
çalıştıklarına dikkat çekti.
Tasarım ve üretim boyutunda
"yüksek katma değerli yapısal
dönüşüm" ve "sürdürülebilir
ekonomik büyüme" hedefini "milli
teknoloji, güçlü sanayi" vizyonuyla

hayata geçirdiklerini belirten Oktay,
vizyonlarının alt eksenlerinin,
sanayide verimlilik artışı, dijital
dönüşüm ve bölgesel kalkınma
olduğunu belirtti.
Beşeri sermaye boyutunda
yükseköğretim programlarını
geleceğin mesleklerine uygun
şekilde güncelleyip, mesleki
eğitimi desteklediklerini ifade
eden Oktay, şöyle devam etti:
“Örneğin YÖK, halihazırda NFT,
Blokzincir ve Web 3 temalarını
kapsayan bölümler için bir
çalışma yürütmektedir. Teknoloji
stratejisi boyutunda kurumlar arası
koordinasyon ve iş birliğine önem
veriyoruz. Birden fazla kurumun
alanına giren öncelikli konuları
kurullar vasıtasıyla en etkin şekilde
takip ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız
başkanlığında toplanan Savunma
Sanayi İcra Komitesi'nin yanı
sıra Ulusal Yapay Zeka Stratejisi
Yönlendirme Kurulu, Dijital Türkiye
Koordinasyon Toplantılarımız
ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu
vasıtasıyla stratejik eylemlerimizin
hayata geçirilmesini adım adım
takip ediyoruz. Geleceğin Türkiyesi
için geleceğin teknolojilerinde
öncü olmaya hazırlanıyoruz. Bunun
için de çok yoğun çaba harcıyoruz.

Hiper bağlantılı dünyada gerçekle
sanalın entegrasyonu, kuantum
hesaplama yöntemlerinin yaklaşan
çığır açıcı etkileri, siber savaş
riskleri, yeşil hidrojen teknolojileri,
internet yönetişimi, silikonun ötesi
çip endüstrisi için yeni malzemeler,
uzay teknolojilerinde küresel yarış
ve yenilikçi teknolojilerin sağlık
alanına etkileri gündemimizde
yer alan veya alması gereken
konulardan sadece birkaçı”
İklim değişikliğiyle mücadelede
eko-verimlilik ve katma değeri

YENİDEN HİZMETE AÇILDI
Başkent'in
simgelirenden olan
Atakule’nin yıllardır
kapalı olan kule bölümü,
dün yeniden ziyarete
açıldı. Kuleye çıkarak
125 metre yükseklikte
panoramik Ankara
manzarasının tadını
çıkartmanın bedeli ise 80
lira olarak belirlendi.
Atakule’nin yatırımcısı

Tarman Grup’un İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Arpacı, “Ankara
deyince ilk akla gelen
Anıtkabir, sonra Atakule
oluyor. Şehre gelen her
turizm unsuru, Atakule’yi
ziyaret etmek istiyor.
Kuleye yakışacak, tabiri
caizse ona gerdanlık
olacak bir yapı haline
getirdik” dedi ve

amaçlarını, “İnsanların
Atakule ile ilgili hatıralar
biriktirmesi hedefindeyiz.
Bizim gençliğimizin
Atakule’sinin çok özel
hatıraları var. Nesilden
nesile aktarılacak
bir simgeyi hizmete
açıyoruz. Bu açıdan
Atakule, geçmiş ve
gelecek arasında bir
köprü” sözleriyle anlatı.

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

yüksek yeşil ürünlerin, "gelecek
için teknoloji" perspektiflerinden
önem verdikleri alanlar arasında
yer aldığını dile getiren Oktay,
"Üreticimizin yeşil kalkınma
devrimine uyum sağlaması
için kamu- üniversite-sanayi iş
birliklerini destekliyoruz." dedi.
VERİMLİLİKLE MÜMKÜN
Başkan Baran, ATO’nun
yürüttüğü verimlilik çalışmalarına
değinerek, “Üyelerimizin
sorunlarının çözüme kavuşması
için gayret sarf ediyoruz.
Sektörlerin çağın gereklerine uygun
gelişmesi, istihdamın artması,
girişimciliğin yaygınlaşması
yönünde çalışmalarla, şehrimizin
ve ülkemizin verimlilik düzeyini
yükseltmeye katkıda bulunuyoruz.
Tüm faaliyetlerimizde ortaya
koyduğumuz verimlilik anlayışıyla,
ülke ekonomisine sağladığımız
faydanın katlanarak artmasını
umuyoruz. Sürekli azalan kaynakları
az emek ve düşük maliyetle
ekonomik değere dönüştürmek
ancak verimlilikle mümkün. Hızla
gelişen teknoloji, verimlilik artışına
katkı sağlayan unsurların başında
yer alıyor” dedi.
Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

"TERÖRiSTLERi
iADE ETMiYOR"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Son günlerde Türkiye'nin, NATO
üyeliğine müracaat eden İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin tutumu
tartışılmaktadır. Türkiye'nin tutumunda herhangi bir sorun ve
sıkıntı yoktur. Doğru bir tutumu Türkiye takınmıştır" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis
Toplantısı’na katılan Bakan Bozdağ, yargı
reformlarıyla ilgili bilgiler aktardı. Askeri
yargının, Askeri Yargıtay’ın, Askeri Yüksek
İdare Mahkemesinin, Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin, özel yetkili ağır ceza
mahkemelerin kaldırıldığını anımsatan
Bozdağ, yargıda birliği sağlayan adımların
atıldığını söyledi.
7 İLDE YENİ
MAHKEMELER KURULUYOR
Yeni kurulacak mahkemelerle ilgili
alınan kararı açıklayan Bozdağ, "Yeni
dönemde de yeni mahkemeler kurma
konusunda adımlar atacağız. Dün
imzaladım, Ağrı, Kars, Bingöl, Kırklareli'nde
yeni idare mahkemeleri kuruyoruz. Ayrıca
Tekirdağ, Malatya ve Denizli'de bölge
adliye mahkemeleri kuruyoruz." bilgisini
paylaştı.
Belediyelerin denetim görevinin
de bulunduğunu anımsatan Bakan
Bozdağ, bu görevin de ihmal edilmemesi
gerektiğini vurguladı. Stokçuluk ve fiyatları
etkilemeyle ilgili yeni bir yasal değişiklik
üzerinde çalışıldığını ifade eden Bozdağ,
stokçuluk ve fiyatları etkilemede cezaların
alt ve üst sınırlarının artırılacağını da
kaydetti.
Son zamanlarda sahipli sahipsiz
köpeklerin insanlara saldırdığı, bazı
çocukların, gençlerin, yaşlıların
yaralanmasına neden olduğuna yönelik
haberleri hatırlatan Bakan Bozdağ,
hayvan haklarını koruma konusunda
ciddi yasal düzenlemeler yapıldığını, bu
noktada belediyelere de ciddi görevler
yüklendiğini bildirdi.
Bakan Bozdağ’ın konuşmasından bazı
bölümler şu şekilde:
DEMOKRASİ YERELDE BAŞLAR
Demokrasi yerelde başlar, hep öyle
söylüyoruz. Ama yerelde başlayan
demokrasiyi güçlendirmenin bir yolu
da yerel yönetimlere güvenmek, onlara
inanmak, onlara yetki ve görevler tevdi
etmek ve bu konuda da onların arkasında
dağ gibi durmayı gerektirir.
Türkiye’de 1930 yılından beri uygulanan
eski Belediye Kanunu, 1580 yanılmıyorsam,
tam 74 yıl, uygulandı. Hükümetler,
parlamento zaman zaman bu kanunun bazı
maddelerini değiştirme yoluna gitti ama
bu kanunu demokratikleştirme yerelde
halkın milli iradesi ile seçtiği belediye
başkanlarımızın ve belediye meclislerimizi
güçlendirme, onlara inanma ve onların
arkasında durma anlamında kanunda
önemli değişiklikler maalesef yapılmadı.
Belediyeler korkulan, başkanlar çekinilen,
belediye meclisleri yanlışları varsa, hemen
düzeltecek bir vali, kaymakam oluru
imzası aranan, doğrudan kamu kurumu
ve kuruluşları ile yazışma yetkisi olmayan
belediyeler vardı.
Ben şimdi soruyorum. Belediye
başkanımız kendi bütçesini Meclis
hazırlıyor değil mi? Kesin hesap bütçesini
ilçede kaymakam, ilde vali onaylamazsa
bir kıymeti harbiyesi yok. Kendi bütçesini
onaylamayan ve onaylayamayan kanunun
buna izin vermediği bir başkan ne kadar
güçlü olabilir. Belediye meclisi kararlar
alıyor, ilçede kaymakam, ilde vali onayına
tabi. O belediye meclisinin demokratik,
güçlü, halkın iradesini yansıtan ve dediği
dedik olan bir yapısı var mı, var. Vali
ile çatıştın, kaymakamla çatıştın sıfır
belediye meclisi kararı. Ve belediye
başkanlarımız, belediyelerimiz herhangi
bir kamu kurum ve kuruluşu ile yazışmak
istediği zaman kaymakam aracılığıyla
ilçelerde, ilde ise vali aracılığıyla
yazışabiliyordu. Yani devlet o zaman ki
kanunlarımız, o zaman ki iktidarlarımız

belediye başkanlarına doğrudan yazışma
hakkı dahi tanımıyorlar, güvenmiyorlar.
"Acaba valinin kontrolünden geçmeyen,
kaymakamın kontrolünden geçmeyen
bir yazışma yaparlarsa ne gibi işler
başımıza açılır", kanun bu konuda
kapıları kapatmış, yetkileri belediye
başkanlarına vermemiştir. Tüm bunları
değiştiren, belediye meclislerini
güçlendiren, Büyükşehir Yasasını hayata
geçirerek adeta büyükşehir olan yerlerde
belediyeleri daha güçlü ve kudretli bir
yapıya kavuşturan, diğer il ve ilçe, belde
belediye başkanlarımızın hem hukuki
anlamda görev ve yetkilerini arttıran
hem demokratikleşme ve hukuk devleti
yönünde onlara güvenen ve onlara
inanan bir anlayışı 2005’te yeni yürürlüğe
koyduğumuz Belediye Kanunu ile biz
devreye soktuk.
Tabi belediyelerimizin imkanları da
iyi değildi. Neden derseniz, 2002’de biz
iktidara geldik. Hiç unutmuyorum. O
zaman ki rakamlar nedir ne değildir diye
şöyle bir baktığımızda; Türkiye’nin bütün
belediyelerine o yıl aktarılan rakam sayısı
4,7 milyar TL. Aradan işte yirmi yıl geçti,
2020 yılı kesin rakamı 95 milyar TL, sadece
genel vergi bütçesinden gelen paralardan
aktarılan pay bu da. 4,7 milyar TL nere 95
milyar TL nere? Yaklaşık yirmi kattan fazla
belediye gelirlerinde artışlar sağladık.
Siyaset, hayat hepimiz için çok şey
öğretiyor. Yaşadığımız tecrübeleri eğer
bir öğretmen gibi kabul eder onun
öğrettiklerini hayatımızın rehberi edinirsek
o zaman başarılarımız eminim ki daha
da çok artacaktır. Siyasette gördüğüm
özellikle yerel yönetimlerdeki tecrübelerin
bize öğrettiği önemli bir şey var. Başarılı
olmak için hizmet şarttır ama yeterli
değildir. Çünkü nice örneklerini biliyoruz
ki nice büyük projeleri hayata geçirmiş,
ilinin ilçesinin bunlar çözülmez sorunlar
dediği sorunları çözmüş, pek çok adım
atmış başkanlarımız daha girdikleri ilk
seçimde seçimi maalesef kazanamadılar.
Demek ki çok büyük projeler hayata
geçirmek tek başına seçim kazanmayı
bize gerektirmiyor. Onun yanında bizim
yeterli olan o başarıyı taçlandıracak diğer
adımlara da büyük ihtiyaç olduğunu ifade
etmek isterim.
En büyük proje bir belediye başkanı
için, bir siyasetçi için kendini seçen
insanların gönlünü kazanabilme projesidir,
onların gönlüne girebilme projesidir.
Eğer siz görev süreniz içerisinde sizi
seçenlerin, size dua destek veren
veya oy vermeyen kişilerin gönüllerine
girmeyi başarmışsanız, orada hiçbir güç
sizin seçim kazanmanıza mani olamaz.
Gönüllere taht kuranın tahtı yıkılmaz.
Türkiye’de 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın,
milletimizin gönlünde yer ettiği tahtın
yıkılmayışının ana sebebi de milletin
gönlünde yer etmiş olmasıdır. Belediye
başkanları için de bu böyle, seçilen
herkes için bu böyle. Eğer biz bunu
başarırsak kazanamayacağımız seçim,
hayata geçiremeyeceğimiz proje olmaz.
Ben bütün belediye başkanlarımızı gönül
kazanma konusunda büyük seferberliği
altyapı, üstyapıyı yapma konusunda
yaptıkları gibi yapmalarını temenni
ediyorum. Çünkü yol oradan gidiyor,
Başarı oradan geliyor, kazanmak oradan
geliyor. Yunus Emre “Bin kez hacca
vardın ise, bin kez kaza kıldın ise bir kez
gönül kırdın ise gerekse var yollar doku”
istediğin kadar git gel. Gönül kıranlar
belediye başkanlığını ikinci defa kolay
kolay kazanamazlar. Gönül yapanlar kolay
kolay kaybetmezler.
Haber Merkezi

ATEM Başkanı Akçam:

"SÖZ VERDiĞiMiZ

HER ŞEYi YAPACAĞIZ"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam sosyal
medya paylaşımında, 5 Haziran tarihinde
düzenleyecekleri Emlak Danışmanları Günü
programına, Türkiye’deki Emlak Oda Başkanlarını davet ettiklerini fakat hiçbir başkanın geleceğim dememesine sitem etti.
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası
(ATEM) Başkanı Hakan Akçam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu
ifadelere yer verdi:
“Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası
olarak 5 Haziran da yapacağımız Emlak Danışmanları Günü program için Türkiye’deki
Emlak Oda Başkanlarını tek tek aradık.
Davet ettik, fakat hiç bir başkan geleceğim
diyemedi..!

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

Sizleri kimler engelliyor.? Kimin kontrolündesiniz.? Lafa geldi mi meslektaşlarımız
için şunu yaptık bunu yaptık diyorsunuz..
Siz yıllarca hiçbir şey yapmadınız, sadece
belge sattınız, kapalı kapılar ardında neler yaptınız Allah ile sizin aranızda. Kimse
kendini anlatmasın. Biz Ankara olarak söz
verdiğimiz her şeyi yapacağız. Sizlere biz
yaptık dedirtmeyeceğiz. Türkiye de 60 bin
Emlak Danışmanı var Yöneticilerinizi lütfen
sorgulayın. Aidatlarımızı nereye harcıyorsunuz? Gelir gider tablolarını paylaşım yapılmasını talep edin.. Etsinler ki görelim nerelere harcamalar yapmışlar.. Biz Ankara da
Tüm Türkiye ye mal olacak işler yapacağız
Meslektaşlarımızın hiç şüphesi olmasın…”
Haber Merkezi

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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ELİF ECRİN'E UMUT OL
SMA hastası 9 aylık Elif Ecrin bebek
hayırseverlerden yardım bekliyor.
Sinir sistemini ve iskelet kas sistemini
etkileyip kalıtsal bir nöron hastalığı olan SMA,
nadir görülen ve tedavisi zor bir hastalık.
Özellikle yeni doğan çocuklarda görülen bu
hastalık Elif Ecrin bebekte de görüldü. Henüz
daha 9 aylık olan sevimli Elif Ecrin ve ailesi
şu sıralarda bu hastalık ile mücadele veriyor.
Ankara’da ikamet eden minik bebeğin ailesi
çaresizliklerini dile getirerek, çocuklarının bu
hastalıktan kurtulması ve tedavi olması için
gerekli parayı toplamaya çalışıyor.
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81 iLDEN GELEN
GENÇLERLE BULUŞTU

ETiMESGUT'TA

RENKLi KUTLAMA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı Etimesgut'ta coşkuyla
kutlandı.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel, TFF 1. Lig'i şampiyon olarak
tamamlayarak Süper' Lig'e yükselen
Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, teknik
direktör Mustafa Dalcı, futbolcular Erdem
Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Yasin Güreler,
Ankaragücü taraftarları ve öğrencilerle
birlikte kutladı.
Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde
düzenlenen programda konuşan Başkan
Demirel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik

ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu
güzel günde şehrimizin takımı şampiyon
Ankaragücü yönetimi, futbolcuları ve
taraftarlarımız ve gençlerimizle birlikte
olmaktan, bayram coşkusunu yaşamaktan
büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Programda öğrencilerin şiirleri ve
diğer gösteriler beğeni topladı. Etkinlikler
kapsamında Ankaragücü'nün şampiyonluk
pastası kesildi.
Futbolculara öğrencilerin ilgisi yoğun
oldu. Öğrenciler bol bol imza aldılar hatıra
fotoğrafı çektirdiler.
Haber Merkezi

Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, Emel
Uslu Atik Eğitim, Uygulama
ve Araştırma Vakfı tarafından
“81 İlden Gencimizi
Atatürk’le Buluşturmak Üzere
Anıtkabir’e Götürüyoruz
Projesi” kapsamında 81 ilden
Ankara’ya gelen gençlerle
City Hotel’de buluştu.
Gençler, memleketlerinden
getirdiği toprakları Başkan
Yaşar’la birlikte cam fanusta
birleştirdi.
BİZ BİRLİKTE GÜZELİZ
Türkiye’nin doğusuyla
batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle
bir bütün olduğuna ve
farklılıklarıyla güzel olduğuna
vurgu yapan Başkan Yaşar
gençlere nasihatte bulundu.
Yaşar “ Değerli çocuklarım,
bu ülke zor kurtarıldı, zor
kuruldu. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün devrimleri ve
gösterdiği hedefle bugün bu
noktalara gelebildik. Bugün
İslam ülkeleri içerisinde
Türkiye’nin örnek alacağı
hiçbir ülke yoktur. Bu ülkeyi
beraber kurduk, beraber
yaşayacağız. Dinimiz,
mezhebimiz, ırkımız farklı
olabilir ama bu topraklarda
herkes eşit yurttaştır. Biz
birlikte güzeliz. Türkiye
Cumhuriyeti bağımsızlığını
koruduğu, Atatürk’ün
devrimlerine ve gösterdiği
muasır medeniyetler

seviyesini hedef olarak
sizler de devam ettirdiğiniz
müddetçe Türkiye’yi hiçbir
güç eğemez de bükemez de.
Onun için bizler cumhuriyeti
bugüne kadar yaşattık bundan
sonra da sizler yaşatacaksınız.
Bu ülkenin birliğini, bölünmez
bütünlüğünü hep beraber
yaşattık, bundan sonra sizler
yaşatacaksınız. Hepinizin yolu
açık olsun” diye konuştu.
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SPOR DOLU BAYRAM KUTLAMASI
Pursaklar Belediyesi Nezaket
Okulunda eğitim gören çocuklar,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramının heyecanını
spor yaparak kutladı.
Pursaklar Belediyesi Nezaket
Okulunun minik öğrencileri
eğitmenleri eşliğinde, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramını, Yaşam Merkezindeki
spor salonunda eğlence dolu
etkinliklerle coşkuyla kutladı.
Çeşitli etkinliklerle kutlanan
19 Mayıs Spor Bayramında
enerji dolu çocuklar, birbirinden
renkli görüntüler ortaya
koyarken, bitmeyen enerjileri ile
kendilerini takip eden ailelerine
unutamayacakları bir gösteri
sundu.
Gençlerin ve çocukların

hayatın merkezi olduğunu
belirten Belediye Başkanı Ertuğrul
Çetin; "Çocuklarımız 19 Mayıs'ı
spor yaparak andı. Hem sağlık
hem bedeni hem de ruhsal
sağlık açısından çocuklarımızın
gelişmesi büyük önem arz
ediyor. Bu nedenle gençlerimizin
ve çocuklarımızın her daim
spora ilgi duyması ve eğilmesi
gerekiyor. Çocuklarımızın ve
gençlerimizin ilçede en iyi
şartlarda ve en modern tesislerde
spor yapabilmeleri için her
türlü yatırımı yapmaya devam
edeceğiz. Bu günümüzün ve
geleceğimizin güvencesi olan
gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramını
en içten dileklerimle kutluyorum”
dedi.

ÇOCUKLARA ÜCRETSIZ
YÜZME EĞITIMI VERECEK
‘Ankara’da 300 Çocuk 300
Sporcu Projesi’ kapsamında 7
farklı branşta 2 bin çocuğu sporla
buluşturan ASKİ Spor Kulübü,
şimdi de 6-13 yaş aralığındaki
çocuklara yönelik ücretsiz yüzme
eğitimi verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
sporun ve sporcuların yanında
yer alan projelere imza atmaya
devam ediyor. Başkent’te
yaşayan dezavantajlı ailelerin

çocuklarını spor yapmaya teşvik
etmek amacıyla hayata geçirilen
‘300 Çocuk 300 Sporcu Projesi’
kapsamında 7 farklı branşta 2 bin
çocuğu sporla buluşturan ASKİ
Spor Kulübü şimdi de çocuklara
ücretsiz yüzme eğitimi verecek.
8’İNCİ BRANŞ YÜZME
Güreş, jimnastik, tekvando,
badminton, boks, halter, kick
boks branşlarında 26 merkezde
2 bin çocuğun eğitim aldığı ASKİ

Spor Kulübü, 8’nci branşını da
yüzme için açtı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı’nda
çocukları yüzme sporuyla
buluşturacağını duyuran
ASKİ Spor Kulübü, 6-13 yaş
aralığındaki çocuklara Osmanlı
Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız
Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz
yüzme eğitimi verecek.
HABER MERKEZİ

