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Ankaralılar “Altınfest” ile coştu. Altındağ Belediyesi tarafından
düzenlenen “Altınfest” ilk gününde binlerce kişiyi ağırladı.

DOPDOLU BİR FESTİVAL

Ankara’da festival heyecanı başladı. Altındağ
Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında
düzenlenen “Altınfest” ile 7'den 70'e herkes keyif
dolu saatler geçirdi. Başkent Millet Bahçesi’nde,
her yaştan binlerce kişiyi bir araya getiren
Altınfest, tüm katılımcıları eğlencenin doruğuna
ulaştırdı.

ÇOCUKLAR DOYA DOYA EĞLENDİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Birleşmiş Milletler Uluslararası
Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında
bütün üye ülkelerde kutlanması kararı
aldığı 21 Mayıs Dünya Süt Gününün
1991 yılında ülkemizde de kabul
edilerek kutlandığını belirterek,
"Başta sektördeki tüm yetiştiricilerimiz
ve paydaşlarımız olmak üzere süt
sektörünün tüm aşamalarında hizmet
verenlerle birlikte tüketicilerimizin
Dünya Süt Gününü kutluyorum" dedi.

KADIN VE MELEK SERGiSi
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Gül Muratoğlu, Gül’den Tuale
Yansıyanlar “Kadın ve Melek” resim
sergisi ile sanatseverlerle buluştu.
Kadın temasının ön plana çıktığı
resimleri ile büyük beğeni toplayan Gül
Muratoğlu, kişisel ikinci resim sergisi
ile Türk Japon Vakfında sanatseverlerle
buluştu. Ankara iş ve cemiyet hayatının
önde gelen isimlerinin yanı sıra siyasetin
önemli isimlerinden Fethi Yaşar, Tufan
Köse ve Engin Altay’ın da katıldığı açılış,
keyifli anlara sahne oldu.
Haberi iç sayfada

Festival kapsamında en çok eğlenen ise
çocuklar oldu. İlüzyon, Jönklör, Bando, Palyaço,
Yüz boyama ve Rodeo gibi etkinliklerle eğlenen
çocuklar, alana kurulan oyun gruplarında ise
gönüllerince oynama imkanı buldu. Altınfest’e
katılan herkes, festivalden yüzü gülerek ayrıldı.
Haberi iç sayfada

COŞKUYLA

KUTLANDI
Pursaklar Belediyesi tarafından
yapımı tamamlanan ve ilçe halkının
büyük beğenisini kazanan Hicret
Meydanında, 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı
coşkuyla kutlandı.
Haberi dış sayfada

GAZETECI
ALI ÖCAL'A
VEFA

HABERİ DIŞ SAYFADA

Yenimahalle Belediyesi kısa
bir süre önce hayatını kaybeden
Amatör Sporun en büyük dostu
Gazeteci Ali Öcal adına Batıkent
Semt Sahası’nda “Ali Öcal Dostluk
Futbol Turnuvası” düzenledi.
Törende; Batıkent Semt Sahası’nın
adı da Ali Öcal Stadı olarak
değiştirilerek duayen gazeteci
Batıkent’te ölümsüzleştirildi.
Yenimahalle Belediyesi’nin
tüm amatör sporlara tam destek
verdiğini anlatan Başkan Fethi
Yaşar “Yerel yöneticilerin görevi
kentlerindeki gençlere sahip
çıkmak, onlara sporda da eğitimde
de uygun ortamları ve tesisleri
hazırlamaktır. Biz Yenimahalle’de
spor altyapımızı tamamladık" dedi.

HABERİ DIŞ SAYFADA

BAŞKENT DERBiSiNDE

GÜLEN TARAF MAMAK OLDU
Türkiye Basketbol Ligi
Play-Off Çeyrek Final ikinci
maçında Ormanspor’a konuk
olan Mamak Belediyesi
Basketbol Takımı, rakibini
86-80 mağlup ederek adını
yarı finale yazdıran ilk takım
oldu.

ADINI FİNALE YAZDIRDI
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek
Final ikinci maçında Ormanspor’a konuk
olan Mamak Belediyesi Basketbol
Takımı, rakibini 86-80 mağlup ederek
adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

BUGÜNÜN FİDANLARI
YARINA TAZE NEFES OLACAK
Kahramankazan Belediyesi, Doku
Okulları ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ağaç
dikme etkinliği düzenledi. Etkinlikte
öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.
Kahramankazan Belediyesi, sosyal
medya hesapları üzerinden yaptığı
paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
HABERİ DIŞ SAYFADA
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GENÇLER YTB KAMPINDA

BULUŞTU

"SÜT ÜRETİMİ

ARTTI"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birleşmiş
Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956
yılında bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldığı 21
Mayıs Dünya Süt Gününün 1991 yılında ülkemizde de
kabul edilerek kutlandığını belirterek, "Başta sektördeki
tüm yetiştiricilerimiz ve paydaşlarımız olmak üzere süt
sektörünün tüm aşamalarında hizmet verenlerle birlikte
tüketicilerimizin Dünya Süt Gününü kutluyorum" dedi.
KOYUN KEÇİ SÜT ÜRETİMİ YÜZDE 9,5 ARTTI
Genel Başkan Çelik, TÜİK tarafından açıklanan süt üretim
istatistiklerinde koyun keçi süt üretiminin arttığına dikkat
çekerek “2021 yılı rakamlarına göre toplam süt üretimimiz
23 milyon 200 bin ton olarak gerçekleşti. 2020 yılına göre
yüzde 1,3 oranında bir azalış söz konusu ancak koyun ve
keçi süt üretim miktarlarında artış var. 2020 yılına göre
2021 yılında koyun sütü yüzde 5,6 artarak 1 milyon 144 bin
ton, keçi sütü ise yüzde 3,9 artarak 623 bin ton olmuştur.
Toplamda ise koyun keçi süt üretimimiz yüzde 9,5 oranında
artarak 1 milyon 766 bin ton rakamına ulaşmıştır. Dolayısıyla
koyun ve keçi sütü üretimlerindeki artış sektörümüz
adına memnuniyet vericidir. Önümüzdeki yıllarda üretim
rakamlarıyla birlikte tüketimin de artması en temel
arzumuzdur” dedi.
Genel Başkan Çelik, TÜİK tarafından açıklanan süt
üretim istatistiklerinde koyun keçi süt üretiminin
arttığına dikkat çekerek “2021 yılı rakamlarına
göre toplam süt üretimimiz 23 milyon 200 bin
ton olarak gerçekleşti. 2020 yılına göre yüzde
1,3 oranında bir azalış söz konusu ancak koyun
ve keçi süt üretim miktarlarında artış var. 2020
yılına göre 2021 yılında koyun sütü yüzde
5,6 artarak 1 milyon 144 bin ton, keçi sütü
ise yüzde 3,9 artarak 623 bin ton olmuştur.
Toplamda ise koyun keçi süt üretimimiz
yüzde 9,5 oranında artarak 1 milyon 766 bin
ton rakamına ulaşmıştır. Dolayısıyla koyun ve
keçi sütü üretimlerindeki artış sektörümüz
adına memnuniyet vericidir. Önümüzdeki
yıllarda üretim rakamlarıyla birlikte tüketimin
de artması
Çelik, çiğ süt desteklemeleri kapsamında

süt üreticilerini memnun edecek fiyatların üretimin
sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu belirterek “Süt
üreticilerinin desteklenmesi, üretime devam edebilmeleri
açısından çok önemlidir. Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi
çiğ inek sütünün litre fiyatını 15 Mayıstan geçerli olmak üzere
5,7 liradan 7,5 liraya çıkardı. Ancak çiğ süt prim desteği ise
litrede 1 liradan 0,2 liraya indirildi. Buna göre çiğ inek sütü
litre fiyatı destekle birlikte 7,7 lira oldu. Bu haliyle açıklanan
çiğ süt fiyatı 1,5 süt/yem paritesini karşılamaktan uzaktır.
Yani üretici 1 litre süt fiyatına 1,5 kilogram yem alabilmelidir.
Dolayısıyla devamlı yükselen yem fiyatlarının makul
seviyelere çekilmesiyle birlikte açıklanan fiyatlar günümüz
şartlarına uygun hale getirilmeli ve süt üreticilerinin süt/
yem paritesine uygun olacak şekilde desteklenmesi
sağlanmalıdır. Ayrıca çiğ süt prim desteği de yeniden 1
liraya çıkarılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.
KOYUN VE KEÇİ SÜTÜ İÇİN
DE REFERANS FİYAT BELİRLENMELİ
Ulusal Süt Konseyince çiğ süt referans
fiyatları belirlenirken koyun ve keçi sütüne
yer verilmediğine işaret eden Çelik, “Sektör
olarak koyun ve keçi sütü için referans fiyatının
belirlenmemesine bir anlam veremiyoruz. Konsey,
inek sütüne fiyat belirlerken koyun keçi sütünü yok
saymakta bu da sektör olarak bizi üzmektedir.
Dolayısıyla Ulusal Süt Konseyince
koyun keçi sütü referans fiyatlarını da
açıklamasını ve bu anlamda koyun sütü
fiyatının en az 12 lira, keçi sütü fiyatının
ise en az 10 lira olmasını talep ediyoruz.
Ayrıca Ulusal Süt Konseyinde küçükbaş
yetiştiricilerinin temsilcisi olarak
Merkez Birliğimize de yer verilmesi
gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Genel Başkan Çelik, açıklamasını,
“21 Mayıs Dünya Süt gününü bir kez
daha kutlarken bu anlamlı günde ve
bugünü takip eden Süt Haftasında tüm
vatandaşlarımızı günde en az 1 bardak
süt içmeye ve özellikle de koyun ve
keçi sütü içmeye davet ediyorum”
sözleriyle tamamladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB)
ile Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından düzenlenen gençlik
kamplarında 53 ülkeden 233
katılımcı yer aldı.
İstanbul ve Çanakkale’de
düzenlenen kamp
programlarının son gününde
YTB Başkanı Abdullah Eren,
gençlerle bir araya geldi. YTB
Gençlik Kampları’nın farklı
ülkelerden katılımcıları bir araya
getirdiğini ifade eden Eren,
“Dünyanın dört bir tarafından,
yedi kıtasından gencimiz var
burada. Afrika, Doğu Avrupa,
Balkanlar, Orta Asya ve Orta
Doğu’dan kardeşlerimiz
buradalar. Tıpkı bir ağacın
dalları gibi” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB)
her yıl yurt dışındaki Türk
vatandaşlarına yönelik YTB
Gençlik Kampları düzenliyor.
Bu yıl gençlik kampları, 19
Mayıs haftasında yurt dışındaki
Türk vatandaşlarının yanı
sıra Türkiye’deki uluslararası
öğrenciler ve soydaş
coğrafyalardan da gençlerin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Çanakkale ve İstanbul’da kız ve
erkek katılımcılar için organize
edilen kamp programlarında 53
ülkeden 233 genç yer aldı.
YTB Başkanı Abdullah
Eren gençlik kamplarının son
gününde İstanbul Marmaracık
Kampı’nı ziyaret ederek
gençlerle bir araya geldi.
Gençlik kamplarının bu yıl
farklı icra edildiğini dile getiren
Eren, “Biz yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızla, soydaş
coğrafyadan gençlerle ve
uluslararası öğrencilerimizle
ayrı ayrı kamplar yapıyorduk. Bu
yıl hep birlikteyiz. Ben sizlere
baktıkça heyecan duyuyorum.
Buradaki herkesin enerjisi
yerinde” diye konuştu.
Kampta yer alan ve yurt
dışında yaşayan Türk gençlerine
seslenen YTB Başkanı Abdullah
Eren, “Hangi ülkede yaşıyorsanız
üniversitelerinizi iyi bir şekilde

bitireceksiniz ve her biriniz
hangi sektörde çalışıyorsanız
en iyisini yapmaya gayret
edeceksiniz. Biz sizden Türkiye
ile bağlarınızı muhafaza etmenizi
istiyoruz. Yaşadığınız ülkelere
de katkı sunmanızı istiyoruz”
dedi. Yurt dışındaki genç
Türklere maddi ve manevi her
türlü desteğe hazır olduklarını
dile getiren Eren, YTB’nin
Genç Destek Programına
başvurabileceklerini hatırlattı.
Konuşmasında uluslararası
öğrencilere de tavsiyelerde
bulunan YTB Başkanı Abdullah
Eren, “Dünyanın neresine
gidersek gidelim gönüllü
elçilerimiz olarak görüyoruz
sizi. Biz sizlerden herhangi bir
maddi karşılık beklemiyoruz.
Aldığınız eğitimin karşılığı olarak
derslerinize iyi çalışmanızı,
ortalamalarınızı yükseltmenizi,
mezun olduktan sonra ülkenize
faydalı olmanızı ve ülkenizle
Türkiye arasındaki ilişkileri
geliştirmenizi istiyoruz” dedi.
Kampın final sınavları öncesine
denk gelmesinin öğrenciler
açısından birer fırsat olduğuna
dikkati çeken Eren, “Güzel bir
kamp dönemi oldu. Dinlendiniz,
stres attınız. Enerji depoladınız.
Bu enerjiyle inşallah finallerde
de güzel bir performans
sergileyeceksiniz” şeklinde
konuştu.
13-19 Mayıs 2022 tarihleri
arasındaki kamp programının ilk
kısmında erkekler, Çanakkale
Milli Kültür Kampı’nda, kızlar ise
İstanbul Marmaracık Kampı’nda
bir araya geldi. Programın
ikinci kısmında erkek ve kız
katılımcılar kamp bölgelerini
değiştirdiler. Çanakkale’de
düzenlenen kamp programları
tarih ve kültür, İstanbul’da
düzenlenen kamp programları
ise doğa ve spor temalarında
gerçekleştirildi.
Almanya’dan Moritanya’ya
Tayland’dan Fas’a kadar
farklı ülkelerden gençler,
hem birbirilerinin kültürlerini
yakından tanıma fırsatı buldu
hem de masal, dinletisi, sportif
faaliyetler, gezi ve turlara katıldı.

SIGARA KAÇAKÇILARINA

YÖNELIK OPERASYON
BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

Ankara’da polis ekiplerince
sigara kaçakçılarına yönelik
düzenlenen operasyonda 10 bin
bandrolsüz boş makaron ve 3
bin 220 paket kaçak sigara ele
geçirilirken, 14 kişi gözaltına
alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
Suçlarıyla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından
il genelinde 17 şahsa yönelik
gerçekleştirilen operasyonda
14 şahıs yakalanarak gözaltına
alındı. Operasyonda 3 bin
800 adet mükerrer bandrollü
boş makaron, 10 bin adet
bandrolsüz boş makaron, 5 bin
411 adet doldurulmuş sigara,
827 kg kıyılmış tütün, bin 135

adet TAPDK bandrolü, 500
adet çakmak, 4 adet sigara
sarma makinası, 3 bin 220
paket kaçak sigara ve 5 adet
gümrük kaçağı cep telefonu ele
geçirildi. 3 şahsın yakalanması
için çalışmalar devam ettiği
öğrenildi.
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ALTINFEST
COŞTURDU
Ankaralılar “Altınfest” ile coştu. Altındağ Belediyesi tarafından
düzenlenen “Altınfest” ilk gününde binlerce kişiyi ağırladı.
Ankara’da festival heyecanı
başladı. Altındağ Belediyesi
tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kapsamında düzenlenen
“Altınfest” ile 7'den 70'e herkes
keyif dolu saatler geçirdi.
Başkent Millet Bahçesi’nde,
her yaştan binlerce kişiyi
bir araya getiren Altınfest,
tüm katılımcıları eğlencenin
doruğuna ulaştırdı.
DOPDOLU BİR FESTİVAL
Ankara’ya 19 Mayıs
coşkusunu yayan Altınfest’in ilk
gününde renkli anlar yaşandı.
Spor etkinlikleri, tiyatro, 12D
sinema, karaoke, Formula 1 ve
Slot car heyecanı Altınfest’te
eğlenceyi doruğa ulaştırdı.
Altındağ Belediye Başkanı
Doç. Dr. Asım Balcı’nın katılımı
gerçekleştirilen meşaleli fener
alayı ise yüzlerce kişiyi bir
araya getirdi. Fener alayına
AK Parti Altındağ İlçe Başkanı
Fatih Bildik ile MHP Altındağ
İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş
da katıldı. Yürüyüşe yüzlerce
Ankaralı da coşkuyla eşlik etti.
Sahne etkinlikleri ise her yaştan
katılımcının büyük beğenisini
topladı. Sahnede bütün
hünerlerini sergileyen Kale’nin
Altın Çocukları izleyenlerden
tam not aldı.
ÇOCUKLAR
DOYA DOYA EĞLENDİ
Festival kapsamında en

çok eğlenen ise çocuklar
oldu. İlüzyon, Jönklör, Bando,
Palyaço, Yüz boyama ve Rodeo
gibi etkinliklerle eğlenen
çocuklar, alana kurulan oyun
gruplarında ise gönüllerince
oynama imkanı buldu. Altınfest’e
katılan herkes, festivalden yüzü
gülerek ayrıldı.
KONSER VERDİLER
Festival kapsamında 20
Mayıs Cuma akşamı saat
20:00’de ( Bu Akşam ) İlyas
Yalçıntaş, 21 Mayıs Cumartesi
günü saat 18:00’de ise pop
müziğin sevilen ismi Tuğba
Yurt Ankaralılarla buluşacak.
22 Mayıs Pazar günü ise
Ankaralıları bir sürpriz bekliyor.
Unutulmaz şarkıları ve değişik

yorumuyla, Türk müziğin
eşsiz sesi Kıraç, sahnede
yerini alacak. Saat 20:00’de
sahne alacak olan Kıraç,
hiç unutulmayan eserlerini
başkentliler için seslendirecek.
“HERKESİ BEKLİYORUZ...”
19 Mayıs coşkusunun
Altındağ’dan başlayarak tüm
Ankara’ya yayıldığını söyleyen
Başkan Asım Balcı “19-22 Mayıs
tarihleri arasında Ankaralılar
eğlenceye doyacak, 19 Mayıs
coşkusu Altındağ’dan Ankara’ya
yayılacak demiştik, öyle de
oldu. Festivalin ilk gününde
Ankaralılar adeta akın etti.
Eğlence maratonumuz devam
ediyor. Herkesi bekliyoruz”
dedi.

KADIN VE MELEK SERGiSi
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Gül Muratoğlu, Gül’den Tuale Yansıyanlar
“Kadın ve Melek” resim sergisi ile
sanatseverlerle buluştu.
Kadın temasının ön plana çıktığı resimleri
ile büyük beğeni toplayan Gül Muratoğlu,
kişisel ikinci resim sergisi ile Türk Japon
Vakfında sanatseverlerle buluştu. Ankara
iş ve cemiyet hayatının önde gelen
isimlerinin yanı sıra siyasetin önemli
isimlerinden Fethi Yaşar, Tufan Köse ve
Engin Altay’ın da katıldığı açılış, keyifli
anlara sahne oldu.
Sanatseverlerin beğenisine sunulan
sergide, kadın ve melek teması üzerinden
birbirinden kıymetli eserlerini resim
severlerle buluşturduğunu ifade eden
Gül Muratoğlu şunları ekledi: “Sergimde
yılların emeği olan altmış tane tablo

bulunuyor. Ana temam ise kadın ve
melek. Melekleri çok seviyorum. Sergimin
tarihinin Anneler Günü’ne yakın olmasına
özen gösterdim. Sergime gelen herkese
teşekkür ediyorum.”

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

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

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19

Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddes No: 115/C Mamak/ANKARA
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BAŞKENT DERBiSiNDE
GÜLEN TARAF MAMAK OLDU

GAZETECI
ALI ÖCAL'A
VEFA

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Ormanspor’a konuk olan Mamak
Belediyesi Basketbol Takımı, rakibini 86-80 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek
Final ikinci maçında Ormanspor’a konuk olan
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, rakibini
86-80 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran
ilk takım oldu. Yeşil-Beyazlılarda Marlain Veal
22 sayı, 8 ribaund, 9 asist, Kaan Sarıaslan 18 sayı
(3/7 üçlük), 1 ribaund, 2 asist, Melih Kapucu
16 sayı (3/5 üçlük), 4 ribaund, 1 asist, Chance
Comanche 11 sayı, 7 ribaund, 3 asist ile maça
damga vuran isimler oldu.
İLK YARI FARKLA BİTTİ
Karşılaşmaya Mamak Belediyesi ilk maçta
olduğu gibi yine yüksek tempoyla başladı. Üst
üste üçlüklerle başlayan Mamak Belediyesi
skoru kısa sürede 12-2’ye getirdi. Kalan
dakikalarda da farkı açmayı sürdüren YeşilBeyazlılar çeyreği 26-14 önde tamamladı. İkinci
çeyreğin başlarında Yeşil-Beyazlılar pota altında
etkili oyunu ile üstünlüğünü korudu. Devamında
da yabancısı Comanche ile ivme kazanan
Yeşil-Beyazlılar, ev sahibinin skoru eritmesine
izin vermedi. Özellikle yayın gerisinden bu
dakikalarda yüksek yüzde yakalayan Mamak
Belediyesi Basketbol Takımı ikinci çeyreği 46-35
ile geçti.
MAMAK UZUNU OYUN DIŞI KALDI
Üçüncü çeyreğe Mamak Belediyesi
Basketbol Takımı Comanche ve Veal ile
harika bir başlangıç yaptı. Cevap vermekten
gecikmeyen ev sahibi, bulduğu kritik sayılarla
oyunun içinde kalmayı başardı. Son bölümde
yaşanan gerginlik sonrası sportmenlik dışı
faul alan Comanche oyun dışı kaldı. Pota
altında uzunun kaybeden Yeşil-Beyazlılar bu
dakikalarda zorlasan da çeyreği 63-57 önde
bitirmeyi başardı.
Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrek
heyecan dolu bir 10 dakika yaşattı.
Yeşil-Beyazlılar yayın gerisinden isabet
kaydetmeyi sürdürürken, ev sahibi de pota
altından arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı
eritti ve 03.48 dakika kala skoru 73-73 eşitledi.
Son periyotta etkili oyun sergileyen Ormanspor
bu çeyrekte ilk defa öne geçmeyi başardı (7573). Üstünlüğü sürekli el değiştirdiği maçın 39.
saniyesinde Yeşil-Beyazlılar Kaan ile potaya
giderek çok kritik bir basket kaydetti ve skoru
84-80'e getirdi. Son hücumda da skor üreten
yeşil-Beyazlılar sahadan 86-80 ile galip gelerek
yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Yenimahalle Belediyesi kısa bir süre
önce hayatını kaybeden Amatör Sporun
en büyük dostu Gazeteci Ali Öcal adına
Batıkent Semt Sahası’nda “Ali Öcal Dostluk
Futbol Turnuvası” düzenledi. Törende;
Batıkent Semt Sahası’nın adı da Ali Öcal
Stadı olarak değiştirilerek duayen gazeteci
Batıkent’te ölümsüzleştirildi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen
turnuvaya Öcal ailesinin yanı sıra Ankara
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı
Murat Kandazoğlu, Çamlıdere ve Doğa
Dostları Derneği Başkanı Ahmet Tekcan,
Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları
Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye
meclis üyeleri, Yenimahalle’de ki amatör
spor kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı.
ALİ ÖCAL BATIKENT’E ÇOK YAKIŞTI
Yenimahalle Belediyesi’nin tüm amatör
sporlara tam destek verdiğini anlatan
Başkan Fethi Yaşar “Yerel yöneticilerin
görevi kentlerindeki gençlere sahip
çıkmak, onlara sporda da eğitimde de
uygun ortamları ve tesisleri hazırlamaktır.
Biz Yenimahalle’de spor altyapımızı
tamamladık. Ali Öcal’ın adı da bugünden
sonra bu sahamızda yaşayacak. Öcal
Ailesi’ni tanıyorum. Ali, mütevazı, saygın
herkesi seven, kin ve nefretten uzak duran,
çıkar ilişkileri olmayan doğaya ve spora aşık
bir insandı. Ne yazık ki aramızdan çok genç
yaşta ve aniden ayrıldı. Çok çok üzüldüm.
Ruhu şad olsun. Ali Öcal ismi buraya çok
yakıştı” dedi.

BUGÜNÜN FİDANLARI YARINA TAZE NEFES OLACAK
Kahramankazan Belediyesi, Doku
Okulları ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ağaç
dikme etkinliği düzenledi. Etkinlikte
öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.
Kahramankazan Belediyesi, sosyal
medya hesapları üzerinden yaptığı
paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Doku Okulları ile birlikte, #19Mayıs
Atatürk'ü Gençlik ve Spor Bayramı ağaç
dikme etkinliğinde fidanları toprakla
buluşturduk.”

COŞKUYLA KUTLANDI
Pursaklar Belediyesi tarafından
yapımı tamamlanan ve ilçe halkının
büyük beğenisini kazanan Hicret
Meydanında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla
kutlandı. Pursaklar Belediyesi
organizatörlüğünde İlçe Gençlik Spor
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı, yakın zamanda vatandaşların
hizmetine açılan Hicret Meydanında
coşkuyla kutlandı. Kutlama programı,
saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan
programa Belediye Başkanı Ertuğrul
Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet
Yıldız, öğrenciler ve çok sayıda
vatandaş katılım sağladı.
Etkinlikler öncesi günün anlam
ve önemine binaen kısa bir konuşma
gerçekleştiren Belediye Başkanı

Ertuğrul Çetin; "İlçe Gençlik Spor
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı Programına İlçe
Kaymakamımız Sn. Mehmet Yıldız ile
katıldık.
Gençler bizim geleceğimiz.
Eğitimden bilime, kültürden sanata,
spordan sosyal etkinliklere kadar
faaliyet gösterdiğimiz her platformda
gençlerimizi desteklemeye, yarınlara
güçlü bir şekilde hazırlanmalarına
destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Protokol konuşmalarının ardından
Ankara seymenleri gösterisi, tekvando
vb. sportif gösteriler, şiir ve türkü
dinletileriyle devam eden 19 Mayıs
kutlamalarında gençlerin hazırladığı
halk oyunları gösterileri başta olmak
üzere düzenlenen çeşitli gösterilerin
ardından kutlamalar sona erdi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu
da “Ali Öcal benim 22 yıllık yol arkadaşım,
dostumdu. Bugün benim için çok anlamlı
güzel bir gün. Öcal’ın camiamıza çok büyük
emekleri geçti. Batıkent semt sahasına
adının verilmesinde emeği geçen herkese
şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Kısa bir konuşma yaparak babasını
anlatan Burak Öcal ise “Böyle bir tesisin
babamın adıyla yaşatılmasında emeği
geçen başta Yenimahalle Belediye
Başkanımız Fethi Yaşar’a, Federasyon
Başkanımız Murat Kandazoğlu’na ve
Çamlıdere Doğa Dostları Derneği’ne
teşekkür ediyorum” dedi.
Ankara Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu, Çamlıdere Doğa Dostları
Derneği ve Çamlıdere Belediye Spor
Kulübü törenin ardından Başkan Yaşar’a
desteklerinden dolayı plaket verdi.

