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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e
yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat
müjdesi verdi.
MKE Ankaragücü'nün, 19 Mayıs
Stadyumu alanında düzenlenen
şampiyonluk kutlamasına katılan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
burada yaptığı konuşmada, "Milli
Mücadele'nin sembolü alan Ankara'da
Süper Lig'e çıkmış olmanın sevinciyle,
müjdesiyle buradayız. Biz de size bu
müjdeye karşılık yeni stadın müjdesini
veriyoruz" dedi. Haberi İç Sayfada

ASPAM tarafından yapılan anket çalışmasında birinci çıktı...

EN BAŞARILI BELEDiYE

BAŞKANI SEÇiLDi
Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) tarafından yapılan
ankete göre, Ankara’nın en başarılı ilçe belediye başkanları belirlendi. Etimesgut
Belediye Başkanı Enver Demirel yüzde 67,6 oy ile zirvede yer aldı.
EN BAŞARILI BAŞKAN SEÇİLDİ
Kamuoyu araştırma şirketi Anadolu Stratejik
Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM)
tarafından yapılan ankete göre, Ankara’da en
başarılı ilçe belediye başkanları belirlendi.
2022 yılı Mayıs dönemi memnuniyet
araştırmasına göre yüzde 67,6 yüzdelik dilimde
yer alan Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel ilk sırada yer aldı.

YÜZDE 67,6 OY ALDI

ENVER
DEMİREL

HABERİ DIŞ SAYFADA

Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel’i yüzde 64,4 ile, Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok, yüzde 63.9 ile
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
ve yüzde 63.2 ile Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse takip etti. 4850 kişi ile yapılan
araştırmada ilk 10 sıra ise şu şekilde:

Görkemli
düğüne
tanıdık
şahitler

ALLAH MESUT ETSiN
HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ

Ankara
önemli bir
düğüne ev
sahipliği
yaptı.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre
ve Kültür Merkezi Müdürü Doğan Bostan
ve Aynur Bostan’ın kızları Elmas, Antalya
eşraflarından Miray ve Galip Gökmen’in
oğulları Ümit ile hayatını birleştirdi.
Ankara’da yaşayan ve şehir dışından
gelen Yozgatlılar’ı da bir araya getiren
düğün 19 Mayıs Perşembe günü saat
18.30’da Korkut Ata Kongre ve Kültür
Merkezi Salonu’nda başladı.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

ŞAMPİYONLARI
TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda
takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli
Takımı’nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, İstanbul’da
düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda
5 altın 2 bronz madalya ile toplamda 7 madalya
kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın
Boks Milli Takımı’na tebrik mesajı yayımladı.

Emlak Uzmanı hemşehrimiz Salim Taşçı uyardı:

“UZAK DURUN!”

HABERİ DIŞ SAYFADA

İMARLI DİYE KANDIRIYORLAR

Emlak Uzmanı
Salim Taşçı, arsa ve
arazilerdeki imarlar
hakkında bilgiler
verirken, arsa ve arazi
alırken nelere dikkat
edilmesi gerektiğini
anlattı. Taşçı:”
Bazı art niyetli kişiler

alacağınız arsa imarlı
diye kandırıyorlar.
Türkiye’de 3 türlü
imar vardır. Bir aldığın
arsayı, tapu kadastro’ya
gidip memur alıp dört
tarafını belirleyip,
müstakilse bu birinci
imardır" dedi.

Emlak Uzmanı
hemşehrimiz
Salim Taşçı, emlak
sektörü üzerine
değerlendirmelerde
bulundu.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

BELEDİYE'NİN BAĞIŞ KAMPANYASI SÜRÜYOR

PUANSIZ KAPATTI
Gençlerbirliği,
Spor Toto 1. Lig’in
son hafta maçında,
Bereket Sigorta
Ümraniyespor’a,
Eryaman Stadı’nda
4-2 yenildi.

SEZONU ZIRVEDE BITIRDI

Sarı-lacivertliler,
oyunun başında
Eze’nin golü ile
yenik duruma
düştü.

Eren, kısa sürede
skora dengeyi
getirdi. İkinci yarıda
Ali Kaan takımını
galibiyete taşırken,

Başkent ekibi, ikili
averajda rakibi
Ümraniyespor’u
geride bıraktı.
Haberi dış sayfada

Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Spinal
Musküler Atrofi (SMA)
hastası çocukların
valilik izinli bağış
kampanyalarının
bilgilerini, resmi
internet sitesinden
yayımlamaya devam
ediyor.

A
HABERİ İÇ SAYFAD
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Çocuğun Özgürlük Alanları

Emlak Uzmanı hemşehrimiz Salim Taşçı uyardı:

“UZAK DURUN!”
Emlak Uzmanı hemşehrimiz
Salim Taşçı, emlak sektörü üzerine
değerlendirmelerde bulundu.
Emlak Uzmanı Salim Taşçı, arsa
ve arazilerdeki imarlar hakkında
bilgiler verirken, arsa ve arazi
alırken nelere dikkat edilmesi
gerektiğini anlattı.
Taşçı:” Bazı art niyetli kişiler
alacağınız arsa imarlı diye
kandırıyorlar. Türkiye’de 3 türlü
imar vardır. Bir aldığın arsayı,
tapu kadastro’ya gidip memur alıp
dört tarafını belirleyip, müstakilse
bu birinci imardır. İkinci imar
ada bazında imardır. Bu ada
bazı ne demektir? Diyelim ki 100
dönümlük bir tarla, ada bazında
imardan çıkmış ama burada en az
150 kişi var. Siz imarlı diye arsayı
alıyorsunuz ama ada bazından
almış oluyorsunuz, herhangi bir
tasarruf yapma imkanınız yoktur,
150 kişinin birlikte karar vermesi
gerekir. Üçüncü imara gelince
bu da köy imarıdır. Bir arsanın
insanın adı, soyadı gibi parsel
numarası vardır. Ancak yanına
ada numarası da gelirse bu imarlı
oluyor. Beldeler kaldırıldığı için
büyükşehirler köyleri, mahalle
yaptılar. Bundan dolayı da köylere
imar verdiler. Tapunun üzerinde
hem ada numarası hem parsel
numarası vardır. Bunu gören
vatandaş zannediyor ki; bu imarlı.
Hayır! Köy imarıdır, tarladır. Aman
vatandaş! Müstakil Tapu’yu belirten
imar bir, ada bazında olan imar iki,
üç köy imarı. Buna bir arsa, arazi
alırken mutlaka dikkat etmeniz
gerekir” açıklamalarında bulundu.
KAPORACILARA DİKKAT!
Emlak Uzmanı hemşehrimiz
Salim Taşçı, son dönemlerde
kaparo dolandırıcılıklarının
arttığını, vatandaşların kapora

mağduru olmaması için yapması
gerekenleri anlattı.
Taşçı:” Dairelere gelince,
şu son zamanlarda kaporacılar
çoğaldı. Kişi gidiyor, bir yeri
kiraya tutuyor, tuttuktan sonra bu
evi gazeteye ilan koyuyor satılık
daire diyor. Bir gelip, geziyorsun
ki bu daire 4 Milyon TL eder. Bu
2 milyon TL’ye çıkartmış oluyor.
Millet sıraya giriyor, ben alayım
diyerek. Ne yapıyor? Kapora
topluyor. Diğerlerini dışarıda
bekletiyor, gelenlerden tek tek
kapora alıyor. O gün ne kadar
kapora topladıysa sahtekarın karı
oluyor. Sonra da ev sahibine diyor
ki; ben çıkıyorum, al sana 2 aylık
daha peşin, gidiyor. Vatandaş!
Bir kişinin evin onun olduğunu
görmen için tapusunu göreceksin.
Kapora vermeyeceksin. Aksi halde
kaporanda yanar, zamanında
yanar. Onun için çok dikkat etmek
gerekir” dedi.
MMK’DAN UZAK DURUN!
Emlak Uzmanı hemşehrimiz
Salim Taşçı, vatandaşların ev
alırken MMK’ya dikkat etmeleri
gerektiğini söylerken, MMK’ya
karşı yapılması gerekenler
hakkında bilgiler verdi.
Taşçı:” Vatandaş MMK’dan
uzak durun. Nedir MMK? Maket,
makyaj, köpük. Şu sırada bunun
üçü de ortada. Gidip te bir binaya
aman seramiği güzelmiş, boyası
güzelmiş diye kapılırsan bu
makyaj’dır. Öbür tarafta maket.
Daha önceki programımda da
bahsetmiştim; maket’den uzak
durun! Eğer maket’den bir yer
alacaksanız; sağda avukat, solda
mali müşavir, önünde de emlakçın
olmadan maket’ten de kati suretle
herhangi bir konut almayın”
uyarısında bulundu.

Çocukları özgür ortamlarda yetişen
toplumların demokratik ortamlara daha
kolay uyum sağladıklarını unutmamak
gerekir.
Çocukların özgür ortam havasını
teneffüs edecekleri ilk yer aile kurumudur. Kişilik gelişiminde özgür ortam
sunan ailenin önemi büyüktür. Yaratıcı
düşünce ve liderlik vasıfları özgür ortamlarda gelişir.
Çocuk özgürlüğünü, merhum Doğan
Cücelöğlu’nun anlatımıyla; algılama
özgürlüğü, düşünme özgürlüğü, kendini ifade etme özgürlüğü, kabul ya da
reddetme özgürlüğü, kendisi olarak var
olabilme özgürlüğü olarak ele alarak konuyu açmaya çalışırsak;
Algılama özgürlüğü: Çocuklar gördüklerini,
duyduklarını, hissettiklerini kendilerine göre
algılarlar. Onları yönlendirmeye kalkmak yerine
günlük yaşantı içinde kendi kendilerine kavram
oluşturmalarına fırsat yaratmak gerekir. İstediği gibi anlayabilme özgürlüğü olarak da izah
edilebilir.
Düşünme özgürlüğü: İnsan düşünen bir varlıktır. Düşünebilme yetisini elinden almak onun
herhangi bir varlık seviyesine indirgenmiş olunur. Olgu ve olaylar üzerine kişisel düşüncesini
ortaya koyarak kendine göre yorumlayabilme
özgürlüğünü yaşaması demektir.
İfade etme özgürlüğü: İnsan aynı zamanda
konuşan bir varlıktır.
Duygu ve düşüncelerini jet ve mimiklerle ortaya koyabilme kabiliyetleri varsa da konuşarak
daha rahat, doğru ve detaylı olarak ifade edebilme kabiliyetlerine sahiptir. Çocukların konuşmayı öğrenmeleriyle birlikte kendilerini ifade
becerileri artar. Sözlü ya da sözsüz de olsa
kendini ifade etmeye fırsat verilmeyen çocuk
kişilik gelişimini sağlamada zorlanacaktır.
Kabul ya da reddetme özgürlüğü: Her insanda olduğu gibi çocukların da beğenileri vardır
onlara sahip olmak isterler.
Olumsuz karşıladıkları olgu ve olaylardan
uzak durmak isterler. Kabul ya da reddetme
özgürlüğü engellenen çocukların hayatı algılama
problemi yaşadıkları görülür. Arzu ve isteklerini yerine getirebilmesinde imkânlar ölçüsünde
fırsat verilmelidir. İstemediklerini zorla yaptırılmamalıdır. Kişisel davranış biçimini ortaya
koyabilme özgürlüğü olarak da adlandırılabilir.
Kendisi olarak var olabilme özgürlüğü: Çocuklarda hayat tecrübesi olmadığı ya da yeteri

kadar gelişemediği için onunla ilgili
konularda arzu ve istekleri yönünde
çevre etkisi fazladır. Oysa çocuklarda kendi iç dünyalarına göre hareket
eder, kabullerini ve retlerini kendi arzu
ve isteklerine göre yaşamak isterler.
Çocukların kendisi olarak kabul görmesi ve gelişebilmesi olarak da nitelendirilebilir.
Çeşitli alternatifler karşısında çocukların olgu ve olaylar karşısında, anladıkları nispette duygu ve düşüncelerini
ifade etme, kabul ya da reddetme,
yaşadıkları ortamlarda kendi olabilmeleri için seçme hakkı tanımak onların
özgürlüklerini yaşayabilmesine katkı sağlanmış
olur.
Bunlarla birlikte, özgürlüğün başıboşluk ya
da ne isterse onu yapabilme gücü olarak görülmemesi önemlidir. Mevcut imkânlar ölçüsünde
alternatifler arasından seçme fırsatını kullanma
olarak görülmelidir. Seçme sayısının fazlalığı
kargaşa yaratacağından alternatifleri sınırlı tutmakta yarar vardır.
Özgürlük, yukarıdakilerin ve başka birçok
şeyin doğal sonucu olmakla birlikte, çocuk hem
özgürlüğe hem de güvenilir bir otoriteye ihtiyaç
duyar. Anne-babalar çocuk yetiştirirken özgürlük ve otorite dengesini gözetmelidir. Çocukların sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olarak
yetiştirilebilmesi oluşturulacak denge ortamı
sayesinde gerçekleşecektir. Çocuğun yaşına uygun özgürlük alanı tanınırken, çocuğun bilinçsiz
karar vermesinin önüne geçilebilmesi için bir
yandan kabul edilebilir sınırlar koymaktan çekinilmemelidir.
Bağımsız bir kişilik olarak yetiştirme duygusuyla onun her davranışını hoş görülür, hatalarına göz yumulursa şımartılmış çocuk sendromuna sebep olunabilir. Çocuk özgür olurken
onun da bir sınırı olduğunu anlamalı; başıboş,
sorumsuz, sınırsız davranışlarda bulunmak
olmadığını bilmelidir. Bu tür yaklaşımlar, çocuğun sorumsuz bir kişilik geliştirmesine sebep
olabilir. Özgürlük, insanın kendi haklarını ve
sınırlarını bilmeyi, başkalarının haklarını tanımayı ve saygı göstermeyi gerektirir, aksi takdirde özgürlük olmaz. Çocuk, kendi sınırlarını
ve başkalarına karşı sorumluluklarının farkında
olduğu takdirde sahip olduğu özgürlüğü anlam
kazanacaktır. Not: Haftaya “Çocuğun Özgürlüğünü Kısıtlayan Davranışlar” konusunu sizllerle
paylaşacağım.

NAZMİ
ŞİMŞEK

BELEDİYE'NİN BAĞIŞ KAMPANYASI SÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Spinal
Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukların
valilik izinli bağış kampanyalarının
bilgilerini, resmi internet sitesinden
yayımlamaya devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Spinal
Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukların
valilik izinli bağış kampanyalarının
bilgilerini, resmi internet sitesinden
yayımlamaya devam ediyor. Hayırsever
vatandaşlar, “https://www.ankara.bel.tr”
adresinde yer alan ‘SMA'lı Çocuklarımıza
Destek Sayfası’ üzerinden tedavi
masraflarının karşılanması için destekte
bulunabilir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
genelinde Spinal Musküler Atrofi (SMA)
hastası çocuğu olan ve tedavi masrafları
için kampanya başlatan ailelere ulaşımı
kolaylaştırmak amacıyla resmi internet
adresi üzerinden destek sağlıyor.
Hayırsever vatandaşlarla SMA’lı çocuğu
olan aileler arasında aracılık görevi
üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 52 güncel
ilanı yayımlamaya devam ederek bu
desteğini sürdürüyor.

MERA KAVGASI KANLI BİTTİ!

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde
iki aile arasında mera kullanımı
nedeniyle çıkan tartışmada aynı
aileden 2 kişi öldürüldü. Olay,
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde
dün akşam saatlerinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre,
daha önce de mera kullanımı
nedeniyle aralarında husumet
olduğu söylenen Koç ve Karakuş
ailesi arasında küçükbaş
hayvanların merada yayılımı

nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan
anlaşmazlıkta Ahmet Koç
(49), yanında bulunan silahını
çıkartarak baba Harun Karakuş
(42) ve oğlu Berat Karakuş'u (17)
öldürdü. Olay anında hayatını
kaybeden Harun Karakuş (42)
ve Berat Karakuş'un (17) tek
tek cenaze namazı kılınarak
bugün toprağa verildi. Cenaze
namazına ise ölenlerin yakınları
katıldı.

ÇAMLIK

23 EKİM 2021 CUMARTESİ

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ

23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

İsveç Kralı Demirbaş
Şarl (Karl) Çocukları
Siz şimdi İsveç’in
demokrasi havariliğine
soyunduğuna hiç bakmayın…
Saldırgandır, kincidir,
kendi menfaatinden başka hiçbir şey düşünmez…
Rusya’ya defalarca saldırmıştır.
Güçlü olduğu zaman
komşularına saldırmak
için fırsat kollamaktan
kaçınmaz…
Danimarka’ya Norveç’e
saldırmıştır.
Lehistan, Saksonya’da cabası…
1707 yılında Rusya’yı işgale kalktı,
Holofzin muharebinde Rusları yendiler…
Kral KARL’lıda, Rus askerlerince
ayağından vuruldu, esir düşeceği
sıra Osmanlı Kalesine sığındı.
Bender de beş yıl oturdu.
Osmanlı yedirdi, içirdi…
Demirbaşına kaydetti, adı Demirbaş Şarl kaldı.
Hiç rahat durmadı, Osmanlı’yı

Ruslara karşı kışkırttı, 1711
Purut (Baltacı Mehmet Paşa)
Osmanlı-Rus savaşı başladı…
Rus Çarı 1. Petro yenildi.
Osmanlı galip geldi.
Demirbaş Şarl Osmanlı’yı
kışkırtmaya devam etti…
Benderden çıkartıldı.
Demirbaş Kasrında zorunlu ikametgaha tabi tutuldu…
Sonrasında İsveç’e döndü,
rahat durmadı Norveç’e saldırdı ve başından vurularak
öldürüldü…
İşte bu Demirbaş Şarl’ın bir çocuğu yorumunda “Biz Natoya girince
bir savaşta Türkiye’yimi savunacağız?” diye yazdı…
Siz kim oluyorsunuz da savunmaktan bahsediyorsunuz?
Barbar, saldırgan Demirbaş
Şarl’ın çocuğu…
Sizin olduğunuz her yerde kan,
gözyaşı vardır…
Ağzınıza sağlık Sayın Başkanımız
Recep Tayyip ERDOĞAN, ağızlarının
payını verdiğiniz için…

SALİM
TAŞÇI

ALLAH MESUT ETSiN

4 MILYON DESTEK VERDI

Ankara önemli bir düğüne ev sahipliği
yaptı. Etimesgut Belediyesi Korkut Ata
Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Doğan
Bostan ve Aynur Bostan’ın kızları Elmas,
Antalya eşraflarından Miray ve Galip
Gökmen’in oğulları Ümit ile hayatını
birleştirdi.

Ankara’da yaşayan ve şehir dışından
gelen Yozgatlılar’ı da bir araya getiren
düğün 19 Mayıs Perşembe günü saat
18.30’da Korkut Ata Kongre ve Kültür
Merkezi Salonu’nda başladı. Coşkulu bir
atmosferde gerçekleşen düğüne çok sayıda
tanıdık isim katıldı.

Elmas ve Ümit Gökmen’in nikahlarını
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel
kıyarken şahitliklerini, TBMM İdare Amiri
MHP Ankara Millet Vekili Erkan Haberal,
MHP Yozgat Millet Vekili Ethem Sedef, MHP
Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP MYK
Üyesi Seçkin Odabaşı, Caykur Rize Spor
Başkanı, Kartallar Holding Sahibi Hasan
Kartal yaptı. Düğüne Etimesgut Belediye
Başkan Yardımcıları, Etimesgut MHP İlçe
Başkanı Hacı Ünal, MHP ilçe başkanları, Ak
Parti Etimesgut ilçe Başkanı Halil Hotaman,
MHP Yozgat Merkez ilçe başkanı Adem
Kızılay, Etimesgut ilçe müftüsü Mustafa
Şanver, Etimesgut belediyesi meclis
üyeleri, MHP ve Ülkü Ocakları temsilcileri,
Etimesgut İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça

ve çok sayıda davetli katıldı.
Nikah töreninin kıyılmasının ardından
genç çift ve katılımcılar gönüllerince
eğlendi. Çamlık Medya olarak genç çifte
bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
TARIK YILMAZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı
sinema sektörüne 46 belgesel
film projesi için yaklaşık 4
milyon lira destek sağladı.
Bu yılın üçüncü destekleme
kurulunda, belgesel film yapım
türündeki 218 proje sinema
sektör temsilcilerinden oluşan
8 kişilik destekleme kurulunca
değerlendirildi ve 46 projenin
desteklenmesine karar verildi.
Belgesel dünyasının
duayen isimlerinin yanı sıra
genç belgesel sinemacıların
da desteklendiği kurulda
sektöre 3 milyon 957 bin lira
destek sağlandı.
Bu destekle birlikte
2022 yılı içinde Bakanlık
tarafından sektöre aktarılan
toplam destek miktarı 32
milyon liranın üzerine çıktı.
Bakanlık tarafından bu yılın
ilk destekleme kurulunda
senaryo, kısa film ve

animasyon film türlerindeki 65
projeye 1 milyon 814 bin lira;
ikinci destekleme kurulunda
ilk uzun metrajlı kurgu film
yapım, uzun metrajlı sinema
film yapım, çekim sonrası
ve ortak yapım türlerindeki
23 projeye 26 milyon 450
bin lira destek verilmişti. "İlk
Uzun Metrajlı Kurgu Film
Yapım", "Uzun Metrajlı Sinema
Film Yapım", "Ortak Yapım",
"Çekim Sonrası ve Dağıtım
Tanıtım" türündeki başvurular

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

27 Haziran'a kadar kabul
edilecek.
Başvuruların
değerlendirmesi ise Eylül
ayında, yılın son Sinema
Destekleme Kurulu’nda
yapılacak.
Destek alan belgesel
film projelerinin listesine,
https://sinema.ktb.gov.tr/TR321273/2022-3-sayili-sinemadestekleme-kurulu-karariaciklandi.html adresinden
ulaşılabiliyor.

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

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig’in son hafta
maçında, Bereket Sigorta Ümraniyespor’a, Eryaman
Stadı’nda 4-2 yenildi. Konuk takım, hızlı giriş yaptığı
oyunun 2. dakikasında Del Valle ile 1-0 öne geçti.
Başkent ekibi, 11. dakikada son haftalardaki golcüsü
Sandro Lima ile durumu 1-1’e getirdi. Ümraniyespor,
36. dakikada yine Del Valle’nin golü ile devreyi 2-1
önde tamamladı. Ümraniyespor, ikinci yarıya da etkili
başlayıp, 50. dakikada Mrsic ile farkı ikiye çıkarırken,
Gençlerbirliği’nde Lima, bir kez daha sahne alıp, skoru
3-2 yapan golü attı. Ümraniyespor’da Onur Ayık, 80.
dakikada maçın skorunu 4-2 olarak belirleyen golü
atarken, İstanbul temsilcisi sezonu 70 puanla ikinci sırada
bitirdi. Gençlerbirliği ise 48 puanla sezonu tamamladı.

23 KASIM 2021 CUMARTESİ

ASPAM tarafından yapılan anket çalışmasında birinci çıktı...

EN BAŞARILI BELEDiYE

BAŞKANI SEÇiLDi
Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) tarafından yapılan
ankete göre, Ankara’nın en başarılı ilçe belediye başkanları belirlendi. Etimesgut
Belediye Başkanı Enver Demirel yüzde 67,6 oy ile zirvede yer aldı.
Kamuoyu araştırma şirketi Anadolu Stratejik
Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM)
tarafından yapılan ankete göre, Ankara’da en
başarılı ilçe belediye başkanları belirlendi.
2022 yılı Mayıs dönemi memnuniyet
araştırmasına göre yüzde 67,6 yüzdelik dilimde
yer alan Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel ilk sırada yer aldı.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i
yüzde 64,4 ile, Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, yüzde 63.9 ile Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve yüzde 63.2 ile
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse takip etti.
4850 kişi ile yapılan araştırmada ilk 10 sıra

ise şu şekilde:
5. Murat Ercan Sincan Belediye Başkanı
yüzde 62.4
6. Asım Balcı Altındağ Belediye Başkanı
yüzde 61.8
7. Alper Taşdelen Çankaya Belediye Başkanı
yüzde 60.2
8. Serhat Oğuz Kahramankazan Belediye
Başkanı yüzde 59.7
9. Ramazan Şimşek Gölbaşı Belediye
Başkanı yüzde 56.1
10. Tuncer Kaplan Beypazarı Belediye
Başkanı yüzde 54.5
Haber Merkezi

Fuat Oktay müjdeyi verdi:

BASKENT'E YENi

STAT MÜJDESi
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, bir
yıl aradan sonra tekrar
Süper Lig'e yükselen MKE
Ankaragücü'ne yeni stat
müjdesi verdi.
MKE Ankaragücü'nün, 19
Mayıs Stadyumu alanında
düzenlenen şampiyonluk
kutlamasına katılan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, burada
yaptığı konuşmada, "Milli
Mücadele'nin sembolü
alan Ankara'da Süper Lig'e
çıkmış olmanın sevinciyle,
müjdesiyle buradayız. Biz de
size bu müjdeye karşılık yeni
stadın müjdesini veriyoruz"
dedi. MKE Ankaragücü'nün,
19 Mayıs Stadyumu
alanında düzenlenen
şampiyonluk kutlamasına
katılan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay,

burada yaptığı konuşmada,
"Milli Mücadele'nin sembolü
alan Ankara'da Süper Lig'e
çıkmış olmanın sevinciyle,
müjdesiyle buradayız. Biz de
size bu müjdeye karşılık yeni
stadın müjdesini veriyoruz"
dedi. Taraftarlar, Oktay'a

coşkuyla karşılık verdi.
Türkiye'deki en modern
ve güzel statlardan birinin
Ankara'da olacağına işaret
eden Oktay, bu örnek
stadyumun, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
müjdesi olduğunu belirtti.

SEZONU ZIRVEDE BITIRDI
ŞAMPİYONLARI TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kadınlar
Boks Şampiyonası’nda takım halinde dünya
şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı’nı
tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, İstanbul’da düzenlenen
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın
2 bronz madalya ile toplamda 7 madalya
kazanarak takım halinde dünya şampiyonu
olan Kadın Boks Milli Takımı’na tebrik mesajı
yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu
ifadelere yer verdi;
“İstanbul’da düzenlenen Dünya Boks
Şampiyonası’nın altın madalya kazanan milli
boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu, Hatice
Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir
ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan
ve Elif Güneri’yi canı gönülden kutluyorum.
Takım halinde dünya şampiyonu olarak bize
bu sevinci yaşatan herkese şükranlarımı
sunuyorum.”

Sarı-lacivertliler, oyunun
başında Eze’nin golü
ile yenik duruma düştü.
Eren, kısa sürede skora
dengeyi getirdi. İkinci
yarıda Ali Kaan takımını
galibiyete taşırken, Başkent
ekibi, ikili averajda rakibi
Ümraniyespor’u geride
bıraktı.
Ankaragücü maça etkili
başlarken, golü bulan
Keçiörengücü oldu. 9.
dakikada gelişen atakta
Olawoyin ceza alanı içinde
Yusuf’un müdahalesi ile
yerde kaldı. Kazanılan
penaltıyı Eze gole çevirip,
takımını 1-0 öne geçirdi.

Ankaragücü bu gole bir
dakika sonra karşılık verdi.
Sağ kanattan Erdem’in ceza
sahasına yaptığı ortayı Eren,
düzgün bir kafa vuruşu ile
ağlara yolladı: 1-1.
Ankaragücü 34.
dakikada gole çok yaklaştı.
Aatıf’ın ceza alanı dışından
sert şutunu kaleci Kayacan
çeldi. Dönen topu Ali Kaan
tamamladı, Kayacan bu
kez ayaklarıyla gole izin
vermedi.
ÇOK SAYIDA
SAKATLIK YAŞANDI
52. dakikada Eren’in
şutu, savunmadan setip
kaleciyi yanılttı. Top direğin

1-2

dibinden kornere gitti.
Ankaragücü, 68.
dakikada öne geçti. Sol
kanattan gelişen atakta
Ariyibi, pasını Eren’e
uzattı. Eren’in ceza
alanına gönderdiği topa
hareketlenen Ali Kaan,
kalecinin altından meşin
yuvarlağı ağalara yolladı:
2-1.
Oyunun ilk yarısında
olduğu gibi ikinci
devresinde de çok sayıda
sakatlık yaşanırken, son
bölümde tempo iyice düştü
ve Ankaragücü, maçtan
2-1 galip ayrılıp, sezonu ilk
sırada bitirdi.

