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Bakan Karaismailoğlu Ankara Sivas YHT için tarih verdi

45 DAKiKA
SÜRECEK!
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Ankara-Sivas hızlı tren hattı için "Proje 2023
Nisan ayında tamamlandığında seyahat
süresi 12 saatten 2 saate düşecek." dedi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının
2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda,
Türkiye'nin altyapı sistemlerini büyük ölçüde
tamamladıklarını belirterek, artık yeni bir ulaşım
çağına girildiğini ifade etti.

YENİ NESİL

KADINLARIN İLK ADRESI

‘‘HANIM EVLERI’’
Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Hanım
Evleri’nde kadınlar, hem hayatlarını
kolaylaştıran kurslar alırken, hem de aile
bütçesine katkı sunacak yeni meslekler
öğrenme heyecanı yaşıyor.

ŞAMPiYON ASKi
Süper Lig Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda

Ankara’da düzenlenen
Grekoromen Güreş Süper Ligi
şampiyonu ASKİ Spor Kulübü,
şampiyon güreşçiler ve teknik
heyet ile beraber Kulüp Başkanı
Yüksel Arslan’ı ziyaret etti.
Ankara’da düzenlenen
Grekoromen Güreş Süper
Ligi’nin final müsabakasında
karşı karşıya geldiği İstanbul
Büyükşehir Belediyespor’u 7-3
yenen ASKİ Spor Kulübü, serbest
stilin ardından grekoromende de
şampiyon oldu.
HABERİ DIŞ SAYFADA

13 yaşında geldiği Ankara’da lokanta
sektöründe çok sayıda işyerinde çalışıp usta
olduktan sonra Türkmenistan’a giderek bir
yurtdışı macerası yaşayan Uslanmaz, 2 Aylığına
gittiği gurbette 1 Yıldan fazla kaldığını söyledi.
Uslanmaz, Ankara’ya döndükten sonra gazete
ilanıyla devren satılık olan ekmek teknesini
bulduğunu belirterek, “Sahibinin ilerleyen
yaşından dolayı işyerini devrettiğini öğrendim.
Gerekli parayı temin edip kolları sıvadık. Bizden
önce 35 yıllık bir maziye sahip olan dükkanını
tadilat yaparak genişlettik” şeklinde konuştu.

HABERİ İÇ SAYF

Yatırımların daha hızlı tamamlanarak
vatandaşların hizmetine sunulabilmesi
için alternatif finansman kaynaklarını da
değerlendirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu,
toplam 374,7 milyar liralık Kamu-Özel İş Birliği
projesini başlattıklarını, söz konusu yatırımların
yüzde 83’ünün tamamlandığını belirtti. Yapımı
devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri
ile 63,7 milyar lira daha yatırımı Türkiye'ye
kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren
Karaismailoğlu, "Yatırım portföyümüzde 3 bin 342
proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü
991 milyar 476 milyon lira. Bu projelerde yaklaşık
447 milyar 595 milyonluk nakdi gerçekleşme
sağladık." diye konuştu. HABERİ İÇ SAYFADA

BAŞKAN ARSLAN’A ZiYARET

SARAY PiDE KEBAP

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki
Kanuni Mahallesi’ne inşa edilen yeni
nesil semt pazarının temel atma töreni
gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok vatandaşlarla birlikte
mikserin butonuna basarak inşaatın ilk
betonunu attı.
ADA

YÜZDE 83’Ü TAMAMLANDI

HABERİ DIŞ SAYFADA

Ankara Kızılay'da temiz bir esnaf lokantası:

SEMT PAZARI

BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ

Ankara Yenimahalle
Spor Kompleksi’nde 17
Kasım’dan itibaren 14 kulüpten
yaklaşık 150 sporcunun
katılımıyla gerçekleşen Süper
Lig Grekoromen Güreş
Müsabakaları sona erdi.
Bugünkü maçların ardından ASKİ
Spor Kulübü şampiyon olurken,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü 2’nci, Kayseri Şeker
Spor Kulübü ise 3. oldu.

Ankara Kızılay’da 16
yıldır hizmet veren Saray
Pide Kebap işletmesinin
sahibi Murat Uslanmaz
müşterilerine hizmette
kalite ve hijyenden ödün
vermiyor. HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ DIŞ SAYFADA

YENIMAHALLE’DE

HABERİ İÇ SAYFADA

HEDEF LIDERLIK

Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nde
namağlup şekildeBAL’a çıkma mücadelesi
veren Yenimahalle Belediyespor, Ligin
7’nci hafta mücadelesinde Keçiören BLD
Bağlumspor ile 0-0berabere kaldı.
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda
oynanan maçta ligin güçlü takımlarından
Keçiören BLD Bağlumspor ile karşılaşan
Yenimahalle, kıran kırana geçen
müsabakadan beraberlikle ayrıldı.

TUBİL, TÜRKIYE

ŞAMPIYONU OLDU
Yenimahalle Belediyesi TUBİL
Halk Dansları Topluluğu, Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu tarafından
düzenlenen, bölge yarışmalarında
rakiplerini tek tek eleyerek Türkiye
Şampiyonu oldu. 100’den fazla kulübün
katıldığı yarışmalarda, minikler ve
yıldızlar grubu ile mücadele veren
Yenimahalle ekibi, finalde Türk Halk
Oyunları Federasyon Kupası’nı kaldırdı.

HABERİ DIŞ SAYFADA

NALLIHAN'A

MODERN YOL
Nallıhan Belediyesi ilçedeki ulaşımın rahat
sağlanabilmesi adına yol çalışmalarına başladı
Nallıhan Belediyesi ilçe genelinde
vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern
bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini
bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program
dâhilinde yol çalışmalarını sürdüren Nallıhan
Belediyesi ilçe genelinde altyapı ve doğalgaz
çalışmaları tamamlanan Nasuhpaşa, Atatürk
ve Hacibey mahallelerinde parke taşı ve sıcak
asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

HABERİ İÇ SAYFADA
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Gümülcine Yunan Dağcılık Derneği, Türk Kimliğini inkar etti
ABTTF Başkanı:
Pomakları” tanımla“Genelde devlet
ması yaptı.
birimleri ülkemizRodop İli Yassıde ‘Türk’ olmadığı
köy Belediyesi Baiddiasını dillendirir
ğımsız Meclis Üyesi
yıllardır.
Mehmet Arif, kendi
Ülkemizin insanköyü olan Kozlarlarının beyinleri sidere’de yaşayan
yaset ve medyadaki
Batı Trakya TürkleTürk kimliğimizi
rinin kimliğine dair
DOĞAN
inkar eden söylemdağcılık derneğinin
den o derece yıkanpaylaşımın tepki
TUFAN
mış durumda ki sivil
gösterdi.
toplum kuruluşları
Arif yaptığı açıkbile varlığımızı inkar eden
lamada, “Yunan vatandaşı
noktaya gelmiş durumda.”
Batı Trakya Türkleri olarak
Gümülcine Yunan Dağbu ve buna benzer durumlar
cılık Derneği, Batı Trakya
demokratik haklarımız çerTürklerinin yaşadığı Kozlarçevesinde kabul edilemez.
dere köyü bölgesinde geçen Yüzyıllarca devam eden
hafta sonu yaptıkları gezi ile köklü geçmişimizi, barışçıl
ilgili derneğin sosyal medya yaşam tarzımızı, sadakat
hesabında yaptığı paylaşım- özelliklerimizi öne sürerek
da köy sakinleri için “Yunan toplum arasında kargaşa

çıkarmaya ve Azınlığımıza
yapay bir görüntü kazandırmaya çalışanların sonunda
yine başarısız olacaklarından kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili olarak Av-

rupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habip Oğlu, “Gümülcine Yunan Dağcılık Derneği’nin gerçekleri çarpıtan
provokatif paylaşımını kınıyoruz.
Derneğin paylaşımı, ülkemizde siyaset ve medyada son dönemde sıklıkla
karşılaştığımız Batı Trakya

Türk toplumunu hedef alan
provokatif, gerçek dışı ve
nefret temelli açıklamaların
toplumun geneline kadar
sirayet etmesinin yeni bir
örneğidir.
Genelde devlet birimleri
ülkemizde ‘Türk’ olmadığı
iddiasını dillendirir yıllardır.
Ülkemizin insanlarının beyinleri siyaset ve medyadaki
Türk kimliğimizi inkar eden
söylemden o derece yıkanmış durumda ki sivil toplum
kuruluşları bile varlığımızı
inkar eden noktaya gelmiş
durumda.
‘Ben Türk’üm’ diyenlere
ve kendisini ‘Türk’ kimliğiyle tanımlayanlara siz başka
bir kimlik yakıştıramazsınız.
Böyle bir durum ülkemiz
haricinde dünyanın başka
neresinde var?” dedi.

Bakan Karaismailoğlu Ankara Sivas YHT için tarih verdi

45 DAKiKA
NALLIHAN'A
SÜRECEK!
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Ankara-Sivas hızlı tren hattı için "Proje 2023
Nisan ayında tamamlandığında seyahat
süresi 12 saatten 2 saate düşecek." dedi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda,
Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı
sunumda, Türkiye'nin altyapı sistemlerini
büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek,
artık yeni bir ulaşım çağına girildiğini ifade
etti.
YATIRIMLARIN
YÜZDE 83’Ü TAMAMLANDI
Yatırımların daha hızlı tamamlanarak
vatandaşların hizmetine sunulabilmesi
için alternatif finansman kaynaklarını
da değerlendirdiklerinin altını çizen
Karaismailoğlu, toplam 374,7 milyar liralık
Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattıklarını,
söz konusu yatırımların yüzde 83’ünün
tamamlandığını belirtti. Yapımı devam
eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri
ile 63,7 milyar lira daha yatırımı Türkiye'ye
kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren
Karaismailoğlu, "Yatırım portföyümüzde 3
bin 342 proje var. Bu projelerimizin toplam
büyüklüğü 991 milyar 476 milyon lira. Bu
projelerde yaklaşık 447 milyar 595 milyonluk
nakdi gerçekleşme sağladık." diye konuştu.
Karaismailoğlu, hızlı tren ağını geliştirme
çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek,
şöyle konuştu: "Ankara-Sivas hızlı tren
hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde
99,67 fiziki ilerleme sağladık. Kısmi olarak
test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandı.
Proje 2023 yılı Nisan ayında tamamlandığında
seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek.
Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı, altyapı

çalışmalarında yüzde 54 fiziksel ilerleme
kaydettik. Ankara-İzmir arasında demir
yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya
düşüreceğiz. Bittiğinde 508 kilometrelik
mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu
ve 90 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz.
Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı
altyapı çalışmalarında yüzde 86 ilerleme
sağladık. Ankara-İstanbul hızlı tren hattına
bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki
Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını
üstyapı inşasına başladık. Konya-Karaman
Hızlı Tren hattını hizmete sunduk. Karaman-

MODERN YOL
Nallıhan Belediyesi ilçedeki ulaşımın rahat
sağlanabilmesi adına yol çalışmalarına başladı
Nallıhan Belediyesi ilçe genelinde
vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern
bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini
bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program
dâhilinde yol çalışmalarını sürdüren Nallıhan
Belediyesi ilçe genelinde altyapı ve doğalgaz
çalışmaları tamamlanan Nasuhpaşa, Atatürk
ve Hacibey mahallelerinde parke taşı ve sıcak
asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş
yaptığı açıklamada, “Nallıhan ilçemizde
yaptığımız planlamalar doğrultusunda
Hacibey Maahallemizi sıcak asfalt ile
buluşturuyoruz. Ekiplerimizi sıcak asfalt
çalışması gerçekleştiriyor. İlçemizin hemen
hemen tüm mahallelerinde çalışmalar sürerken
parke taşı ve kaldırım çalışmalarımız da devam
ediyor. Nallıhan Belediyesi olarak sadece
ilçe merkezinde değil aynı zamanda kırsal
mahallelerimizde de sokaklarımızda parke
taşı döşeme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz
gece-gündüz demeden vatandaşlarımızı konforu
ve refahı için yoğun gayret gösteriyor. Tüm
çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum”
dedi.

Ulukışla arasında ise altyapı çalışmalarını
tamamladık ve üstyapı yapım çalışmalarında
yüzde 55 fiziki ilerleme sağladık. Mersin’den
Gaziantep’e uzanan hızlı tren hattımızda da
çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam
ediyor. 2024 yılı sonunda tamamlanması
planlanan proje ile Mersin-Adana ile
Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15
dakikaya düşecek. Ankara-Yerköy-Kayseri
Hızlı Tren Hattımızın da ihalesini yaptık.
Sözleşmesini imzaladık. Gebze-YSS Köprüsüİstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Tren
Projemizin de üzerinde önemle duruyoruz."
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YENİ NESİL

SEMT PAZARI
Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kanuni
Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt
pazarının temel atma töreni gerçekleştirildi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
vatandaşlarla birlikte mikserin butonuna
basarak inşaatın ilk betonunu attı.

Ankara Kızılay'da temiz bir esnaf lokantası:

SARAY PiDE KEBAP

Ankara Kızılay’da 16 yıldır hizmet veren Saray Pide Kebap işletmesinin sahibi
Murat Uslanmaz müşterilerine hizmette kalite ve hijyenden ödün vermiyor.
YARIM ASIRLIK
LOKANTAYI
16 YILDIR IŞLETIYOR
13 yaşında geldiği Ankara’da
lokanta sektöründe çok sayıda
işyerinde çalışıp usta olduktan
sonra Türkmenistan’a giderek
bir yurtdışı macerası yaşayan
Uslanmaz, 2 Aylığına gittiği
gurbette 1 Yıldan fazla kaldığını
söyledi. Uslanmaz, Ankara’ya
döndükten sonra gazete ilanıyla
devren satılık olan ekmek teknesini
bulduğunu belirterek, “Sahibinin

ilerleyen yaşından dolayı işyerini
devrettiğini öğrendim. Gerekli
parayı temin edip kolları sıvadık.
Bizden önce 35 yıllık bir maziye
sahip olan dükkanını tadilat yaparak
genişlettik” şeklinde konuştu.
PANDEMI BIZI
OLUMSUZ ETKILEDI
Murat Uslanmaz, yaklaşık 80
Metrekarelik dükkanında pandemi
öncesi 16 personel çalıştırdığını,
ancak 11 Mart 2020 tarihinde
ilan edilen pandemi yasaklarının
ardından bir daha asla eski

potansiyelini yakalayamadığını
söyledi. İşletmeyi aile şirketi
şeklinde, toplam 5 kişilik kadro ile
sürdüren Uslanmaz, son dönemde
düşen işlerini ve artan giderlerini
karşılamakta zorlandığının altını
çizdi. Uslanmaz, devlet yetkililerinin
bu kapsamda esnafa bazı kolaylıklar
sağlaması gerektiğini de dile
getirdi.
Ankara Kızılay Fevzi Çakmak
2 sokakta müdavimlerine haftanın
her günü hizmet veren Saray Pide
Kebap, yeni müşterilerini bekliyor.

KADINLARIN İLK ADRESI ‘‘HANIM EVLERI’’
Pursaklar Belediyesi’ne bağlı
Hanım Evleri’nde kadınlar, hem
hayatlarını kolaylaştıran kurslar
alırken, hem de aile bütçesine katkı
sunacak yeni meslekler öğrenme
heyecanı yaşıyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından
hizmet veren Hanım Evlerindeki
kurslara katılan kadınlar,
sosyalleşme imkânı bulurken,
bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik,
bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi,
İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve
diksiyon kursları, takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası,
kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj,
aşçılık, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu
perspektif resim, tezhip vb. onlarca farklı mesleki ve
hobi kurslarında yeteneklerini keşfediyor.
Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verilerek

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

işin ehli olmaları için verilen
kurslarda gelişim kaydedip başarılı
olan kursiyerler, sertifikalarını alarak
mesleki yeterliliğe sahip oluyor.
Her mesleki alana kadınların
elinin değmesi için Hanım Evlerinde
eğitim verdiklerini ifade eden
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin;
‘‘Her yıl on binlerce kadına Hanım
Evlerimizde, hobi ve meslek
kurslarında eğitim veriyoruz.
Hanım Evlerimizde eğitim almaya başlayan
kursiyerlerimiz, aile bütçelerine katkı sağlayarak,
aldıkları eğitimlerle yeni beceriler elde etme imkânı
bulurken, yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar
edinme fırsatı da buluyor. Aldıkları eğitimlerle
birlikte hanımların özellikle üretici hale gelme
yönünde önemli beceriler kazanmalarını sağlıyoruz’’
dedi.

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

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19

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

Altınok temel atma töreninde
yaptığı konuşmada, “Burada yeni
nesil bir pazar inşa ediyoruz. İlk defa
pazarcıları düşünen Belediye Başkanı
Turgut Altınok’tur. Pazarcılarımız
soğukta sabahın köründe geliyorlar
akşama kadar donarak, üşüyerek
çalışıyorlar. Hem pazar esnafımız
hem de vatandaşlarımız için
yazın terlemeyecekleri kışın
üşümeyecekleri pazarlar yapıyoruz.
Hem pazar esnafımız hem de
vatandaşlarımız rahat edecek.” dedi.
“ALTINOK
GECE 4'E KADAR AYAKTA”
Konuşmasında Keçiören’e
ve Kanuni Mahallesi’ne yapılan
hizmetleri de anlatan Altınok,
“Keçiören'de hizmet kervanımız
tam gaz devam ediyor. Makamlar,
mevkiler ağlama makamı, şikâyet
makamı değil. Makamlar ve mevkiler
saltanat makamı değil, yeme içme,
gezme makamı da değil. Hz. Ömer
adaleti ile hizmet etme ve vebal
makamıdır. Keçiören'i hizmet ağı
ile örüyoruz. Havaalanı gibi yollar
yapıyoruz. Kanuni Mahallemize
15 bin 943 ton asfalt, 12 bin 573
metrekare tretuvar yaptık. 2 tane
revize ettiğimiz parkımız var. 2
tane de yeni park inşa ettik. Bu
parklarımızda spor tesislerimiz var.
Halı saha, basketbol sahası, tenis
kortu yürüyüş yolu ve voleybol
sahası bulunuyor. Şimdi bir spor
tesisi daha yapıyoruz. İnşallah onun
da açılışını yakında yapacağız.
Bağlum Mahalle Konağımızın da
temellerini atıyoruz. Perşembe
günü İncirli pazar yerimizin açılışını
yapacağız. Kösrelik göletimizdeki
mesire alanımızı yakında açacağız,
yeni bir mesire alanı olacak. Burada
su sporları da yapılacak. Şu anda
Türkiye'de üniversite öğrencilere
burs veren tek belediye Keçiören
Belediyesidir. Ben üç buçuk yılda 8
gün izin kullandım. Yurt dışı gezim
yok. Seyahat param, harcırahım
yok. Eğer seyahat edecekseniz
cebinizden edeceksiniz, vatandaşın
cebinden değil. Altınok gece 4'e
kadar ayakta. ‘Başınız düşerse
dara gece saat dört de olsa
Altınok’u ara.’ diyorum her zaman
vatandaşlarımıza.” diye konuştu.
“BİRKAÇ DÖNÜMLÜK
ESERİ YOK”
Ankara Büyükşehir Belediyesinin
devasa bütçeyle Ankara’ya herhangi
bir yatırım yapmadığını da dile
getiren Altınok şu eleştirilerde
bulundu:
“Biz neredeyse her gün bir temel
atma töreni veya açılış yapıyoruz.
Keçiören Belediyesi'nin yaptığı
hizmetler Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nden daha fazladır.
Büyükşehir'in yaptığı bir tane halı
saha yok, bir tane basketbol sahası
yok, bir tane yürüyüş yolu yok, bir
tane kreş yok, bir tane kütüphane
yok. Büyükşehir'in temelini atıp
da açtığı birkaç dönümlük eseri

yok. Az bütçe ile Büyükşehirden
daha fazla eser ve hizmet yapan
bir Keçiören Belediyesi var. Ancak
ABB suya yüzde 300 zam yapıyor.
Biz de diyoruz ki ‘Türkiye'de yüzde
300 enflasyon yok. Enflasyon
yüzde 86’dır. Bu zammın nedeni
nedir? Suyu düşüreceğim diyorsun
seçimden önce, sonra geliyorsun
zam yapıyorsun. ‘Su faturaları
elektrik faturasından da daha yüksek’
diyoruz, ‘Vay efendim belediye
iflas edecek’ diyorsun. O zaman
yönetemiyorsan bırakacaksın bu
işi. Yok efendim, ‘gazınızı kestim,
kömürünüzü kestim, et parasını
kestim’ demeyeceksin. Kimse
babasının parasını vermiyor. Milletin
parasını millete veriyorsun. Biz
vatandaşa et olarak but veriyoruz
ama reklamını yapmıyoruz.
Belediyeyi iflas ettirdiysen ‘Ben bu işi
yapamadım’ deyip çekip gideceksin.
Bizi kimse koltukta zorla tutmuyor.
Biz engellemiyoruz, destekliyoruz.
‘Ankara ile ilgili ne tür projen varsa
getir destekleyelim’ diyoruz. Şu
anda Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisinin tamamı Cumhuriyet
Halk Partisi’nden olsa bu kadar
rahat çalışamazsın. Ankara’da
var mı ABB tarafından yapılan bir
eser? Gördüğünüz bir eser var mı?
Eğer varsa söyleyin ben de özür
dileyeyim. ABB, Keçiören Şenyuva
Mahallemizde hazır bir ormanı almış
ve şimdi de diyorlar ki, ‘Keçiören’i
ormanla buluşuyoruz.’ Orman zaten
vardı. Bizim sadece Yüksektepe’de
yaptığımız 97 bin metrekarelik
Nursultan Nazarbayev park ve spor
tesisimiz var. İçinde binlerce ağaç,
12 bin çeşit bitki var.”
“KONSER YERİNE BURS VER,
KREŞ VE KÜTÜPHANE AÇ”
Altınok, ABB’nin sosyal medya
üzerinden algı belediyeciliği
yaptığını ve konserlere gereksiz
bütçe ayırdığını da belirterek,
“Bir de sosyal medya işleri var.
Milyonlarca parayı oraya akıtana
kadar bir kreş yap, kütüphane
yap, kültür merkezi yap, yol yap,
üniversite öğrencilerimize burs ver.
Ne kadar sanatçı varsa getiriyorsun,
milyarlarca para veriyorsun. Bu
parayı konsere verene kadar eserler
yap. Bir konser belediyeciliği var bir
de halkçı belediyecilik var. Altınok
belediyeciliği halkçıdır. Halka hizmet
etmekten başka büyük makam başka
zenginlik yoktur. Hepsi fani, hepsi
imtihan, hepsi gelip geçicidir.”
ifadelerini kullandı. 
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Süper Lig Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda

ŞAMPIYON ASKİ
Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde
17 Kasım’dan itibaren 14 kulüpten yaklaşık
150 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Süper
Lig Grekoromen Güreş Müsabakaları sona
erdi. Bugünkü maçların ardından ASKİ Spor
Kulübü şampiyon olurken, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Spor Kulübü 2’nci, Kayseri Şeker
Spor Kulübü ise 3. oldu.
2022-2023 Yılı Grekoromen Güreş Süper Lig
Klasman Tablosu şu şekilde;
1- ASKİ Spor Kulübü
2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü
3- Kayseri Şeker Spor Kulübü
4- Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
5- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü
6- Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
7- İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü
8- Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü
9- Rize Çaykur Spor Kulübü
10- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
11- Ankara EGO Spor Kulübü
12- İstanbul Sancaktepe Belediyesi Spor
Kulübü
13- İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü
14- Burdur Türk Telekom Spor Kulübü

YENIMAHALLE’DE

HEDEF LIDERLIK

Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nde
namağlup şekildeBAL’a çıkma mücadelesi
veren Yenimahalle Belediyespor, Ligin
7’nci hafta mücadelesinde Keçiören BLD
Bağlumspor ile 0-0berabere kaldı.
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda
oynanan maçta ligin güçlü takımlarından
Keçiören BLD Bağlumspor ile karşılaşan
Yenimahalle, kıran kırana geçen
müsabakadan beraberlikle ayrıldı.
Yenimahalle Belediyespor, Ali Öcal Süper
Amatör Ligi’nin ilk devresinin son maçında
Kahramankazan Belediyespor liderlik
mücadelesi verecek.
BAL Ligine yükselmek amacıyla
yoluna kayıpsız devam etmek isteyen
Yenimahalle, 7 karşılaşmada 5 galibiyet
2 beraberlik alarak namağlup ilerliyor.
Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nde 18 puanı
olan Kahramankazan’ın ardından 17
puanla Yenimahalle Belediyesi 2’nci, 16
puanı bulunan Keçiören BLD Bağlumspor
3’üncülük koltuğunda oturuyor.
Ligin ilk devresini lider tamamlamak
için antrenmanların aralıksız sürdüğünü
belirten Yenimahalle Belediyesi Spor
Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “İlk
devreyi Kahramankazan maçı ile
tamamlayacağız. Alacağımız bir galibiyet
ikinci devreye moralli başlamamıza olanak
sağlayacak. Bu düşünceyle oyuncularımız
son maça büyük bir motivasyonla
hazırlanıyor.

ŞAMPIYON ASKİ SPOR’DAN, BAŞKAN YÜKSEL ARSLAN’A ZIYARET
Ankara’da düzenlenen
Grekoromen Güreş Süper Ligi
şampiyonu ASKİ Spor Kulübü,
şampiyon güreşçiler ve teknik heyet
ile beraber Kulüp Başkanı Yüksel
Arslan’ı ziyaret etti.
Ankara’da düzenlenen
Grekoromen Güreş Süper Ligi’nin
final müsabakasında karşı karşıya
geldiği İstanbul Büyükşehir
Belediyespor’u 7-3 yenen ASKİ
Spor Kulübü, serbest stilin ardından
grekoromende de şampiyon oldu.
Grekoromen Süper Lig’de altı
yıl sonra şampiyonluğa ulaşan ASKİ
Spor’un şampiyon güreşçileri ve
teknik heyet, Kulüp Başkanı Yüksel
Arslan’ı ziyaret etti.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu
olduğunu dile getiren ASKİ Spor
Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, “ASKİ
Spor, serbestte de grekoromende de
şampiyon olarak Türkiye’nin en iyi
kulübü olduğunu gösterdi. Hepinize
çok teşekkür ediyorum. Bu çok gurur
verici, başarılarımızı düşürmeden
devam edeceğiz. Başarılarından
dolayı bütün sporcu kardeşlerimi
tebrik ediyorum” dedi.
ASKİ Spor’lu güreşçilerin
müsabakalarda özverili bir
şekilde mücadele ettiğini ve
bunun sonucunda iki şampiyonluk
kazandıklarını belirten ASKİ Spor
Genel Koordinatörü Abdullah
Çakmar, “Ankara Büyükşehir

Belediyesine ve ASKİ Spor’a bu
sene 2 kupa getirdik. Grekoromen
takımımız 2016’dan bu yana ilk kez
şampiyon oldu. Bu da bizim için
çok önemliydi. Burada bir aile bağı
kurduk. Onursal Başkan’ımız Mansur
Yavaş ve kulüp başkanımız bize her
zaman destek veriyor. Bu da başarıyı
getiriyor” diye konuştu.
Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu
bulunan ASKİ Spor’lu Rıza Kayaalp
ise, “ASKİ Spor olarak güzel bir
başarı kazandık arkadaşlarım güzel
bir mücadele göstererek finalde de
İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u
yenerek şampiyonluğa ulaştılar
sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum”
ifadelerini kullandı.

TUBİL, TÜRKIYE ŞAMPIYONU OLDU
Yenimahalle Belediyesi TUBİL
Halk Dansları Topluluğu, Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu
tarafından düzenlenen, bölge
yarışmalarında rakiplerini tek tek
eleyerek Türkiye Şampiyonu oldu.
100’den fazla kulübün katıldığı
yarışmalarda, minikler ve yıldızlar
grubu ile mücadele veren
Yenimahalle ekibi, finalde Türk
Halk Oyunları Federasyon Kupası’nı
kaldırdı.
Şampiyonanın ilk etabında

Ankara’da düzenlenen yarışmanın
il birinciliğini elde eden TUBİL,
Konya Akşehir’de gerçekleştirilen
ikinci etap da ise bölge
yarışmasının yine kazananı oldu.
Daha sonra Bayburt’ta yapılan,
16 bölge birincisinin katıldığı
Türkiye Finali'nde başarısını
sürdüren ekip, 32 dansçısı ile
sergilediği Antalya yöresine ait halk
oyunları ile halk oyunları alanında
en iyi ödül olan Türk Halk Oyunları
Federasyon Kupası’nı almaya hak

kazandı.
TUBİL’in Türkiye Şampiyonu
olmasından gurur duyduğunu
söyleyen Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, “Finale
kaldıklarını öğrendiğimde, finalden
de başarıyla döneceklerine
emindim. TUBİL ekibimizi tebrik
ediyorum. Kendileriyle gurur
duydum. Aldıkları ödül halk
oyunları kapsamında bir takımın
alabileceği en zirvedeki ödüldür”
dedi.

