HER AÇIDAN

AVANTAJLI

İMKON Başkanı Tahir
Tellioğlu, TOKİ sosyal konut
projesinin orta ve dar gelir
grubunun yoğun olduğu
başkentte daha etkili olacağını
söyledi.
Tellioğlu, “Türkiye’de
özellikle orta ve dar gelir
grubunun konut maliyetine bir
avantaj sağlayacaktır. Konuta
erişimi güçlü kılacaktır” dedi.
HABERİ İÇ SAYFADA
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SIFIR KARBONDA
iDDiALI TÜRKiYE

KAZANBELBETON KENDI
MADENINE SAHIP OLDU
Kahramankazan Belediyesi’nin, hizmet ve
projelerinde kullandığı, ayrıca piyasaya
da sattığı betonu ürettiği KazanBelBeton
şirketi, beton yapımında ana madde
olarak kullanılan agrega malzemesini elde
edeceği bir maden sahası satın aldı.
Haberi iç sayfada

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği (İDPAD) Başkan Yardımcısı Dr. Alkan Üstün,
Türkiye’de 2020’den bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir yatırım olduğunu
belirterek özellikle güneş enerjisi santrallerinde (GES) atılım olduğunu söyledi.
SONUÇLARI AÇIKLADI

Tüm dünyada fosil yakıtlardan çıkışın
hızlandığını anlatan Üstün, “Bugün 80 ülkede
2 bin 400 civarı termik santral var. Bunların
yarısı Çin’de. BM İkim Değişikliği Konferansı
COP26’da 39 ülke kömürden çıkış için söz verdi.
2030’a kadar kapanacağı öngörülen termik
santral sayısı 750. AB bu konuda başı çekiyor”
dedi. Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden
Dr. Alkan Üstün ile Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Bahattin
Cizreli’nin hazırlamış olduğu “Kömürden Çıkış
Tartışmaları Ekseninde Çayırhan Mahallesi ve
Adil Dönüşüm Araştırma Raporu”nun sonuçları
düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna
açıklandı.

HAZIRLIKLI OLUNMALI

KÖMÜRE DAYALI EKONOMİ
Çayırhan Mahallesi’nin nüfusunun 8 bin
600 civarında olduğunu ve linyit madeninde
ise bin 700, termik santralde de 700 kişinin
çalıştığını belirten Üstün, “Çalışanların
aileleri de hesaba katıldığında mahallenin
önemli bir kısmının doğrudan karbon
yoğun sektörlerden geçimini sağladığı
anlaşılmaktadır. Soma faciasından sonra
maden çalışanlarına asgari ücretin 2 katından
az ödenemiyor. 12-13 bin lira civarı şu anda
ücret alıyorlar. Dolayısıyla iyi bir ücret ve bu
geliri kaybetmek istemiyorlar" dedi.

İDPAD koordinasyonunda hazırlanan
raporda Nallıhan’daki linyit madeni ve kamuya
ait Çayırhan Termik Santrali’nin kömürden
çıkış politikaları ekseninde kapatılması halinde
Çayırhan Mahallesi’nde gerçekleşecek olan
olası ekonomik ve sosyal değişiklikler ele alındı.
Üstün, raporda “Türkiye’deki hem ekonomik
hem de kültürel olarak kömüre bağımlı yerleşim
alanları yakın gelecekte oluşması muhtemel bir
fosil yakıtlardan çıkış sürecine hazırlıklı mıdır?”
sorusuna cevap aradıklarını ifade ederek,
“Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele
kapsamında yakın zamanda attığı adımlar, Paris
Anlaşması’na taraf olunması, ilgili bakanlığın
isminin değişmesi ve bünyesinde İklim
Değişikliği Başkanlığı’nın kurulması bugün artık
kömürden çıkış uygulamalarının yakın gelecekte
somutlaşacağı düşüncesini ön plana çıkarıyor”
dedi. Haberi iç sayfada

YENi TRANSFERLER
HEYECANI YÜKSELTTi
MKE Ankaragücü’nün Süper Lig kulvarı
için kurduğu kadro taraftarın beklentisini
yukarı taşıdı.
Spor Toto 1. Lig’i şampiyon tamamlayıp
bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig’e
dönen MKE Ankaragücü’nde, yaz transfer
döneminde anlaşma sağlanan isimler, sarılacivertli taraftarların heyecanını yükseltti.
Geçen sezon ki şampiyon kadrodan
11 oyuncunun gönderilmesinin
başlangıçta oluşturduğu olumsuz hava,
yeni transferlerin açıklanması ile birlikte
yerini umuda bırakırken, armaya gönül
verenlerin beklentisini de her gün yukarı
taşımaya başladı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

MINIKLERIN GEZI

ROTASI KEÇIÖREN SPOR MEDYASI

HABERİ İÇ SAYFADA

ÜRETIME DESTEK IÇIN

KAYNAĞINDAN TARLAYA
Başkentteki barajlar ve sulama göletlerinde su doluluk
oranlarının azalması nedeniyle tarlalarını sulayamayan
çiftçiler için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Keçiören’de ve
Ankara’nın farlı
ilçelerinde eğitim
veren ilkokul, anaokulu
ve kreş öğrencilerine
yönelik Keçiören
Belediyesi tarafından
başlatılan ‘Keçiören’i
Keşfetmeye Hazır
Mısınız?’ Projesi ilgi
görmeye devam
ediyor.
Haberi iç sayfada

GECEDE BULUŞTU

Başkentin spor camiası, TSYD Ankara
Şubesi’nin programında bir araya geldi. Canlı
müzik ve dans gösterileriyle renklenen geceye
katılım yoğun oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) Ankara Şubesi, 2022-2023 futbol sezonu
öncesi ‘sezona merhaba gecesi’ düzenledi. Kutay
Futbolcu Menajerliği sponsorluğunda gerçekleşen
etkinliğe, spor basınında görev alan gazeteciler,
amatör spor federasyonu yetkilileri, amatör kulüp
temsilcileri, hakemler, TSYD Ankara Şubesi üyeleri
ve aileleri katıldı. Haberi İç Sayfada
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MINIKLERIN GEZI
ROTASI KEÇIÖREN

KAZANBELBETON KENDI
MADENINE SAHIP OLDU

Keçiören’de ve Ankara’nın
farlı ilçelerinde eğitim veren
ilkokul, anaokulu ve kreş
öğrencilerine yönelik Keçiören
Belediyesi tarafından başlatılan
‘Keçiören’i Keşfetmeye
Hazır Mısınız?’ Projesi ilgi
görmeye devam ediyor. Proje
kapsamında öğrenciler ilçenin
dört bir yanında yer alan
tesisleri gezip görme fırsatı
buluyor.
Gölbaşı Mutluluk Adası
Anaokulu’nun 3-6 yaş gurubu
30 öğrencisi belediyeye ait
otobüsle okullarından alınarak
Keçiören’i gezdi. Öğrenciler,
rehberler eşliğinde Çocuk
Lunaparkı, Deniz Dünyası,

Doğal Yaşam Parkı’nda güzel
bir yaşadı. Çeşitli hediye
ve ikramların da sunulduğu
gezinin sonunda minikler
evlerine mutlu döndü. Keçiören
Belediye Başkanı Turgut
Altınok, “Keçiörenimizde ve
Ankara’mızın farklı ilçelerinde
eğitim veren tüm okullarımızın
öğrencilerine Keçiören’i
keşfetmeleri için ücretsiz gezi
projesi başlattık. Şehrimizde,
çocuklarımıza ve gençlerimize
yönelik birçok tesisimiz var.
Onlara bu tesislerimizden
gün boyu istifade ederek
gönüllerince eğlenme fırsatı
sunuyoruz” dedi.
Haber Merkezi

Kahramankazan Belediyesi’nin, hizmet ve projelerinde kullandığı, ayrıca piyasaya da
sattığı betonu ürettiği KazanBelBeton şirketi, beton yapımında ana madde olarak
kullanılan agrega malzemesini elde edeceği bir maden sahası satın aldı.

KazanBelBeton böylece,
beton üretiminin ana maddesi
olan agrega malzemesini
kendi üreterek önemli bir gelir
sağlarken, hem de istihdama
katkı sunacak. KazanBelBeton
bu kapsamda, ilçenin İne
Mahallesi sınırları içerisindeki
kalker sahası için düzenlenen
ihaleye katıldı. Maden ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü’nce
gerçekleştirilen ihaleyi kazanan
KazanBelBeton, yaklaşık 41
hektarlık kalker sahasını
bünyesine kattı, böylece beton
ve beton ürünlerinin yapımında
kullanacağı ana malzeme olan
agregayı da kendi üretecek.
Agrega malzemesi, 1 milyon
ton kapasiteye sahip olan
madenden kırma eleme yoluyla
elde edilecek. Agrega madeninin
önümüzdeki günlerde hizmete
girmesi hedefleniyor.
TASARRUF VE GELİR
KAYNAĞI
Maden sahasında ilk etapta
30 kişinin istihdam edilmesi
hedefleniyor. Kahramankazan
Belediye Başkanı Serhat Oğuz,
maden sahasında incelemelerde
bulunarak, yetkililerden
bilgi aldı. Oğuz, “Daha önce
Türkiye’de ilk kez bir belediye
tarafından hayata geçirilen
uygulama ile internet servis
sağlayıcılığı hizmeti veren
KazanBelNet şirketini kurmuştuk.
Hamdolsun internet şirketimiz
hem istihdam sağlıyor hem de

ÜRETIME DESTEK IÇIN

KAYNAĞINDAN TARLAYA

vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı
internet sunuyor. Sonrasında ise
kendi betonumuzu ürettiğimiz
KazanBelBeton’un açılışını
yaptık. KazanBelBeton ile
yine hem istihdam sağlıyor

hem tasarruf ediyor hem de
belediyemize gelir getiriyoruz.
Son olarak da bu maden
sahasıyla birlikte ilçemiz için
çok önemli bir adım daha attık”
diye konuştu.

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

Başkentteki barajlar
ve sulama göletlerinde
su doluluk oranlarının
azalması nedeniyle
tarlalarını sulayamayan
çiftçiler için Ankara
Büyükşehir Belediyesi
harekete geçti.
Bu sene 63 mahalleye
99 kilometrelik sulama
borusu dağıtıldı.
Dağıtılan borular
sayesinde 36 bin 500
dönümlük tarımsal
alanda sulu tarıma
geçildi.
Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilen proje
kapsamında 2021
yılında 23 mahallede
35 kilometrelik sulama
borusu hibesi ile 12 bin
dekarlık, 2022 yılında
ise 63 mahallede 99
kilometrelik sulama
borusu hibesi ile 36 bin
500 dönümlük olmak
üzere 2 yıl içerisinde
yaklaşık 50 bin dekarlık
arazi sulu tarım imkânına
kavuştu.

Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kırsal
Hizmetler Daire Başkanı
Ahmet Mekin Tüzün,
konu ile ilgili olarak şu
bilgileri verdi:
“Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarımsal
faaliyetleri desteklemek
için her türlü çalışmaları
yapıyor, tarımsal
sulama ile alakalı
olarak üreticilerimizin
borularını gönderiyoruz.
Bir köyün sahip olduğu
bir su kaynağının
tarlalara ulaştırılması
için ortak kullanımda
kullanacağımız boruları
hesaplayıp üreticilere
ücretsiz olarak veriyoruz.
Amacımız Ankara’daki
sulu tarım alanlarının
artırılmasını sağlamak.
Tarımsal faaliyetlerde
geliri artıran en önemli
unsur sudur.
Suyu ne kadar hızlı
bir şekilde tarlalara
verebilirsek o kadar
avantaj sağlarız.”
Haber Merkezi
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SIFIR KARBONDA
iDDiALI TÜRKiYE
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği (İDPAD) Başkan Yardımcısı Dr. Alkan Üstün,
Türkiye’de 2020’den bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir yatırım olduğunu
belirterek özellikle güneş enerjisi santrallerinde (GES) atılım olduğunu söyledi.

HER AÇIDAN

AVANTAJLI
İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu,
TOKİ sosyal konut projesinin orta
ve dar gelir grubunun yoğun olduğu
başkentte daha etkili olacağını
söyledi. Tellioğlu, “Türkiye’de
özellikle orta ve dar gelir grubunun
konut maliyetine bir avantaj
sağlayacaktır. Konuta erişimi güçlü
kılacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın kabine toplantısının
ardından duyurduğu ‘Cumhuriyet
tarihinin en büyük sosyal konut
hamlesi’, dar gelirlilerin kira
öder gibi ev sahibi olmasına
katkı sağlayacak. Projeyi olumlu
bulduklarını dile getiren İnşaat
Müteahhitleri Konfederasyonu
(İMKON) Genel Başkanı Tahir
Tellioğlu, Hürriyet Ankara’ya
değerlendirmelerde bulundu.
Tellioğlu, kamu destekli konut
projesinde konut maliyetinin
yaklaşık yüzde 50’ye yakının arsa
maliyeti olduğunu dile getirerek,
“Devlet eliyle böyle bir faaliyetin
yürütülmesiyle yüzde 51 maliyet
avantajı oluşacaktır. Bu da
Türkiye’de özellikle orta ve dar
gelir grubunun konut maliyetine
önemli bir avantaj sağlayacaktır.
Konuta erişimi güçlü kılacaktır,
destekleyecektir” dedi.
ANKARA’DA İLGİ GÖRÜR
Projenin Ankara’da daha etkili
olacağına dikkat çeken Tellioğlu,
“Ankara kamu arazisinin çok olduğu

bir kent. Dolayısıyla orta ve alt gelir
grubunun da yoğun olduğu bir
kent. Burada kamu, bu süreci daha
başarılı yürütecektir. Özel sektöre
uygun planlı arsa üretimini sağlayıp
verilebilecek destek de etkili olur.
Proje devlet eliyle daha planlı
ve organize olacağı için kentsel
dönüşümün de hızlanmasına teşvik
edecektir. Depremle mücadeleye
de önemli katkı sağlayacaktır” diye
konuştu.
ÖZEL SEKTÖRE
DESTEK TALEBİ
Özel sektöre yönelik talepleri
dile getiren İMKON Başkanı
Tahir Tellioğlu, “Türkiye’de
özel sektöre yönelik en büyük
sorunun arsa maliyeti olduğunu
düşünüyoruz. Dolayısıyla Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, belediyeler ve TOKİ
üzerinden imarlı konut arsası
üretilir, özel sektöre ucuz maliyetle
tahsis edilirse, özel sektörün eli
güçlenecektir. Aynı zamanda
kamunun planlama noktasında
özel sektöre vereceği destek ile
özel sektör daha ucuza konut mâl
edip yine ucuza satma imkanına
erişecektir” dedi.
Tellioğlu, inşaat temel
malzemelerindeki fiyat artışlarının
da düşürülmesi gerektiğini
belirterek, dünyada emtia
fiyatlarının düştüğüne dikkat çekti.
Haber Merkezi

Tüm dünyada fosil yakıtlardan çıkışın hızlandığını
anlatan Üstün, “Bugün 80 ülkede 2 bin 400 civarı termik
santral var. Bunların yarısı Çin’de. BM İkim Değişikliği
Konferansı COP26’da 39 ülke kömürden çıkış için
söz verdi. 2030’a kadar kapanacağı öngörülen termik
santral sayısı 750. AB bu konuda başı çekiyor” dedi.
Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Alkan
Üstün ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nden Dr. Bahattin Cizreli’nin hazırlamış olduğu
“Kömürden Çıkış Tartışmaları Ekseninde Çayırhan
Mahallesi ve Adil Dönüşüm Araştırma Raporu”nun
sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna
açıklandı.
HAZIRLIKLI OLUNMALI
İDPAD koordinasyonunda hazırlanan raporda
Nallıhan’daki linyit madeni ve kamuya ait Çayırhan
Termik Santrali’nin kömürden çıkış politikaları
ekseninde kapatılması halinde Çayırhan Mahallesi’nde
gerçekleşecek olan olası ekonomik ve sosyal
değişiklikler ele alındı.Üstün, raporda “Türkiye’deki
hem ekonomik hem de kültürel olarak kömüre
bağımlı yerleşim alanları yakın gelecekte oluşması
muhtemel bir fosil yakıtlardan çıkış sürecine hazırlıklı
mıdır?” sorusuna cevap aradıklarını ifade ederek,
“Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında
yakın zamanda attığı adımlar, Paris Anlaşması’na
taraf olunması, ilgili bakanlığın isminin değişmesi ve
bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı’nın kurulması
bugün artık kömürden çıkış uygulamalarının yakın
gelecekte somutlaşacağı düşüncesini ön plana
çıkarıyor” dedi.
KÖMÜRE DAYALI EKONOMİ
Çayırhan Mahallesi’nin nüfusunun 8 bin 600
civarında olduğunu ve linyit madeninde ise bin 700,
termik santralde de 700 kişinin çalıştığını belirten
Üstün, “Çalışanların aileleri de hesaba katıldığında
mahallenin önemli bir kısmının doğrudan karbon yoğun
sektörlerden geçimini sağladığı anlaşılmaktadır. Soma

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

faciasından sonra maden çalışanlarına asgari ücretin
2 katından az ödenemiyor. 12-13 bin lira civarı şu anda
ücret alıyorlar. Dolayısıyla iyi bir ücret ve bu geliri
kaybetmek istemiyorlar. Bunun için termik sonrası
ekonomik ve sosyal dönüşüme ilişkin hazırlıklar iyi
çalışılmalı” dedi.“Adil dönüşüm kavramı temelde
yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş sürecinde
kimseyi geride bırakmayacak şekilde insana yaraşır
iş olanaklarının oluşturulmasını içermektedir” diyen
Üstün, tüm dünyada kömürden çıkışın hız kazandığını
anlattı.Dr. Alkan Üstün, “Belçika, Avusturya, İsveç ve
Portekiz kömürü elektrik üretiminde tamamen bırakmış
durumdalar. Türkiye’de 2020’den bu yana yenilenebilir
enerji kaynaklarına ciddi bir yatırım söz konusu
özellikle GES’lerde ciddi bir yatırım var.
Ama henüz istenilen seviyeye ulaşılmış diyemeyiz.
TEİAŞ rakamlarına göre bugün hala doğalgazın, ithal
kömürün ve taş kömürün linyit ile birlikte elektrik
üretiminde yüzde 64’e tekabül ettiğini biliyoruz.
Türkiye’de kullandığımız enerjinin 3’te 2’si fosil bazlı
yakıtlardan oluşuyor” dedi.
BEYPAZARI DA ETKİLENEBİLİR
Olası kömürden çıkış sürecinde bölgenin kömüre
bağımlı yapısı dikkate alınarak geçiş sürecinin
yalnız Çayırhan’ı değil, Nallıhan ve Beypazarı’nı
da etkileyeceğinin göz önünde bulundurulması
gerektiğini belirten İDPAD Başkan Yardımcısı Dr. Alkan
Üstün, çevre dostu yeşil ekonomiye geçiş planının
basamaklarının dikkatlice tasarlanması için gerekli
adımların atılması gerektiğini söyledi.Üstün, “Yeniden
istihdama yönelik mesleki yetkinliği artırıcı nitelikte
eğitim olanaklarının sağlanması, yenilenebilir kaynaklı
yeşil teknolojilere yönelik eğitimlerin yanında bölgenin
mevcut potansiyeli doğrultusunda tarım odaklı mesleki
eğitimin sunulması ve bölge sakinlerine yönelik olarak
iklim değişikliği ve çevre kirliliği konusunda farkındalık
eğitimlerinin düzenlenmesi gerekiyor” dedi.
Haberi Merkezi

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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SPOR MEDYASI
GECEDE BULUŞTU
Başkentin spor camiası, TSYD Ankara
Şubesi’nin programında bir araya geldi.
Canlı müzik ve dans gösterileriyle renklenen
geceye katılım yoğun oldu. Türkiye Spor
Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, 20222023 futbol sezonu öncesi ‘sezona merhaba
gecesi’ düzenledi. Kutay Futbolcu Menajerliği
sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe, spor
basınında görev alan gazeteciler, amatör
spor federasyonu yetkilileri, amatör kulüp
temsilcileri, hakemler, TSYD Ankara Şubesi
üyeleri ve aileleri katıldı.Davetliler, müzik ve
dansların da olduğu eğlenceli saatler geçirip,
moral depoladı.TSYD Ankara Şube Başkanı
Ercan Ata ve yönetimi ile Kutay Futbolcu
Menajerliği kurucusu Bülent Aktürk’ün ev
sahipliğinde düzenlenen gecede, hem spor
kulüplerine hem de gazetecilere başarılı bir yıl
dileğinde bulunuldu.
KENTİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI
TSYD Ankara Şube Başkanı Ercan Ata, güzel

bir sezonunun ardından yeni sezonun da Ankara
basını açısından başarılı geçmesi dileğinde
bulundu. Başkenti temsil eden tüm spor
kulüplerine, yöneticilerine, teknik heyetlerine,
sporcularına ve kentin tüm sporseverlerine
teşekkür eden Ata, “Tarihi Ankara’nın en özel
mekanlarından birindeyiz. Burası kentin önemli
hafızalarından, çok anısı olan bir yer. Yeni
19 Mayıs Stadyumu için çalışmalar başladı.
TSYD Ankara Şubesi de yıllardır hem genel
merkezimizin hem eski yönetimlerimizin hem
de üyelerimizin katkısı, desteğiyle büyüdü ve
bugünlere geldi. Bundan sonra da güzelliklerin
artarak devam etmesini temenni ediyorum.
Bugün katılım gösteren ya da katılamayan
herkese de ayrıca teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
MARKA DEĞERİ YÜKSELECEK
Kutay Futbolcu Menajerliği kurucusu Bülent
Aktürk ise “TSYD ailesi ile 55. TSYD Ankara
Kupası’nı düzenlemekten ve böylesine güzel

akşamda Ankara medyası ile buluşmaktan
dolayı çok mutlu olduklarını dile getirip,
şunları söyledi: “Biz futbolun iyilik elçisi olmak,
futbolun güzelliklerini yeniden hatırlatmak
istiyoruz.
Yapacağımız projeler ve özel çalışmalarla
futbolun marka değerini artırmak, ülkemizde
sağlıklı ve başarılı gençlerin yetişmesine katkı
sunmak istiyoruz.
Tüm bunları yaparken elbette futbolcu olma
hayali kuran yetenekli gençleri de Ankara’ya,
Türkiye’ye ve tüm dünyaya kazandırmayı hayal
ediyoruz. Kutay Futbolcu Menajerliği, yapacağı
çalışmalarla ne kadar özel ve farklı bir marka
olduğunu gösterecektir. Gazetecilik gibi değerli
bir mesleğin her bir temsilcisine teşekkür
ediyor, katılımınızdan dolayı duyduğum
memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum.
Gecenin finalinde ise TSYD Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu, Bülent Aktürk’e teşekkür kupası
verdi.

YAZ KONSERLERI DOLU DIZGIN
Ankara Büyükşehir Belediyesi
(ABB), ‘Yaz Şenlikleri ve Konserleri’
adlı konser programlarıyla her
hafta ünlü sanatçıları başkentlilerle
buluşturmaya devam ediyor.
Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz
Konserleri, başkent akşamlarını
renklendiriyor. Etkinlikler
kapsamında Kızılcahamam Soğuksu

Milli Parkı girişinde 5 Ağustos Cuma
günü panayır ve Kent Orkestrası
konseri ile 6 Ağustos Cumartesi
günü Ender Balkır Konseri
düzenlenecek. Yine 6 Ağustos
Cumartesi günü Gazipark, Sakiler
grubunu ağırlayacak.Başkentin
prestij parklarında ve Ankara
Kalesi’nde düzenlenecek etkinlikler

kapsamında Kent Orkestrası
müzikseverler için çalacak. Ağustos
ayı boyunca her çarşamba ve
perşembe günleri 18.00-19.00
saatleri arasında, her salı ve cuma
günleri 17.30-18.30 arasında ise
Ankara Kalesi’nde Fomget ve
Mehter Takımı ile birlikte konser
verecek.

YENi TRANSFERLER
HEYECANI YÜKSELTTi
MKE Ankaragücü’nün Süper Lig kulvarı
için kurduğu kadro taraftarın beklentisini
yukarı taşıdı.
Spor Toto 1. Lig’i şampiyon tamamlayıp
bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig’e
dönen MKE Ankaragücü’nde, yaz transfer
döneminde anlaşma sağlanan isimler, sarılacivertli taraftarların heyecanını yükseltti.
Geçen sezon ki şampiyon kadrodan
11 oyuncunun gönderilmesinin
başlangıçta oluşturduğu olumsuz hava,
yeni transferlerin açıklanması ile birlikte
yerini umuda bırakırken, armaya gönül
verenlerin beklentisini de her gün yukarı
taşımaya başladı.
Ünlü İngiliz forvet Danny Welbeck
isminin gündeme gelmesi ile birlikte
Süper Lig kadrosunu önemli oyuncularla
güçlendireceği mesajını veren sarılacivertli ekibin yönetimi, bu oyuncu ile
ilgili girişimden olumlu sonuç alamasa
da sonrasında ki çabaları ile taraftarı
mutlu etmeyi bildi.Transfer hamlesine,
Yunanistan Milli Takımı’nda sağ kanatta
görev yapan Tasos ile başlayan yönetim,
ardından sol kanat için de Gürcistan Milli
Takım oyuncusu Giorgi Beridze’yi kadroya
kattı. Tasos’un Beştepe’ye gelişinde, sarılacivertli ekibin formasını iki sezon giyen
ve geride kalan sezonu Gaziantep FK’da
geçiren Kitsiou’nun olumlu referansının
da etkisi olduğu belirtiliyor. Ülkesinin iki
büyük kulübünden biri olan Panathinaioks
forması altında istikrarlı bir grafik çizen
Tasos’tan hem teknik ekip hem de yönetim
çok umutlu.
SKORA DİREK ETKİ
EDECEK ÜÇ İSİM
Ankaragücü taraftarını şu ana kadar
en çok etkileyen 3 transfer, Portekizli
orta saha Pedrinho, İspanyol forvet Jese
Rodriquess ile İtalyan hücum oyuncusu
Federico Macheda. Sezonu Gil Vicente’de
tamamlayan Pedrinho, verdiği gol pasları
ile bu alanda öne çıkarken, Portekiz
Ligi’nin 2021-2022 sezonunda en iyi 11’ne
girmeyi başardı.

