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MHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI

TAM KADRO SAHADA
Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı düzenlediği etkinlikte,
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK
ve MDK üyelerinden oluşan bir heyet ile Kızılay esnafıyla buluştu.
ESNAFLA BULUŞTULAR
Önce Kızılay İş Adamları Federasyonunu
ziyaret eden heyet ardından Kızılay esnafını
gezerek dertlerini ve sorunlarını dinledi.
Ziyaretlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi
Çankaya İlçe Başkanlığının İzmir Caddesi'nde
700 kişilik akşam yemeği organize etti. Yemeğe
bölge esnafları ve vatandaşlardan yoğun
katılım oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı
Mevlüt Karakaya pandemi ile başlayan sürecin
ekonominin bütün dünyada ve ülkemizde
üretim sıkıntısına yol açtığını ve pahalılıklara
sebep olduğunu belirterek, Ukrayna krizinin
ekonomideki kötü etkilerinin dünyada olduğu
gibi ülkemizde de hissedildiğini, lakin ülkemizin
bu zorlukları aşmaya başladığını ve aşacak
gücünün de olduğunu ifade etti.

HABERİ DIŞ SAYFADA

ALTINDAĞ KÜTÜPHANELERİ

REKORA KOŞUYOR
Altındağlı vatandaşlar kütüphaneleri
çok sevdi. Altındağ Belediyesi mahalle
kütüphanelerinin üye sayısı 40 bine
yaklaşırken, aktif kullanıcı sayısı ise 135
bini geçti. HABERİ İÇ SAYFADA

ERBAŞ’TAN ATAMA

BEKLEYENLERE MÜJDE
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
geçtiğimiz yıl yapılan sözlü sınavda başarılı
olup atama bekleyen adaylara tercih
yapabilecekleri müjdesini verdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
geçtiğimiz Ocak ayında Sözleşmeli İmam
Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu
Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirilen
sözlü sınavda başarılı olup atama bekleyen
adayların tercih yapabilecekleri müjdesini
verdi. Haberi iç sayfada

SOSYAL KONUT PROJESi
HAKKINDAKi iDDiALARI AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, resmi
sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, Cumhuriyet
tarihinin en büyük sosyal konut
projesi hakkındaki iddialarla
ilgili bir paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim
İlk İş Yerim” projesiyle ilgili
kamuoyunda yanlış olarak ifade
edilen ve bilgi kirliliğine yol açan
doğru bilinen yanlışları tek tek
açıkladı. HABERİ İÇ SAYFADA

BU KEZ SiNCANLI
MANSUR YAVAŞ MUHTARLARI DİNLEMEYE DEVAM EDİYOR:

MUHTARLARLA BULUŞTU

Sincanlı muhtarlar ile bir araya
gelerek, talep ve sorunlarını dinleyen
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, “Önceliğimizi
belediyelerin yapması gereken acil
işleri yapmak üzerine kurduk. Hayali
para harcamayacağız. Hayali projemiz

yok. En büyük projemizi seçimlerden
önce söyledik Ankara halkını zengin
etmek. Kendi bütçemiz, imkânlarımız
oranıyla daha önce yapılmamış ne
varsa hepsini yapıp bitirip görevimizi
o şekilde tamamlamak istiyoruz” diye
konuştu. HABERİ İÇ SAYFADA

YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Ankara’da bir aile,
gecekondularında meydana
gelen yangına uykuda
yakalandı. Yangında can kaybı
yaşanmazken, ev ve bütün
eşyalar kullanılamaz hale
geldi.
Yangın, Ankara’nın
Altındağ ilçesi Hacettepe
Mahallesi Yan Sokak’ta saat
12.00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgilere

göre, Altıntaş ailesinin
gecekondusunun bitişiğindeki
gecekonduda uyuşturucu
bağımlısı olduğu iddia edilen
kişiler tarafından ateş yakıldı.
Bu kişilerin merdivenlerde
yaktığı ateş, Altıntaş ailesinin
gecekondusuna sıçradı. Kısa
sürede yükselen alevler,
gecekonduya ve içindeki
bütün eşyalara yayıldı.
Haberi iç sayfada

DÜZENSİZ

GÖÇMENLERE

GEÇİT VERMİYOR!
İçişleri Bakanlığı koordinesinde
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı birimleri tarafından yapılan
Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik
Huzur operasyonunda 788 düzensiz
göçmen yakalandı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

ALİ ÖCAL'A VEFA
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, başkent basınının
duayen isimlerinden merhum
spor yazarı ve gazeteci Ali
Öcal anısına kupa maçı
düzenleyecek.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi FOMGET Gençlik
ve Spor Kulübü ile Karadeniz
Ereğli Belediyespor 25 Eylül
Pazar günü saat 17.00’de
Yenikent Osmanlı Stadı’nda
karşı karşıya gelecek.

HABERİ DIŞ SAYFADA
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BU KEZ SiNCANLI
MANSUR YAVAŞ MUHTARLARI DİNLEMEYE DEVAM EDİYOR:

MUHTARLARLA BULUŞTU

SOSYAL KONUT PROJESi
HAKKINDAKi iDDiALARI AÇIKLADI

Sincanlı muhtarlar ile bir araya
gelerek, talep ve sorunlarını dinleyen
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, “Önceliğimizi
belediyelerin yapması gereken acil
işleri yapmak üzerine kurduk. Hayali
para harcamayacağız. Hayali projemiz
yok. En büyük projemizi seçimlerden
önce söyledik Ankara halkını zengin
etmek. Kendi bütçemiz, imkânlarımız
oranıyla daha önce yapılmamış ne
varsa hepsini yapıp bitirip görevimizi
o şekilde tamamlamak istiyoruz” diye
konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
katılımcılık anlayışı doğrultusunda
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sincan
Harikalar Diyarı Yaşlılar Lokali’nde
Sincanlı muhtarlar ile bir araya geldi.
Yavaş, bölgede hayata geçecek
projeler hakkında bilgi verirken bir
yandan da muhtarların tek tek sorun
ve taleplerini dinleyerek ilgili daire
başkanlarına yönlendirdi.
ABB bürokratları, daire başkanları
ve genel müdürlerin de katıldığı
toplantı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve
ASKİ Genel Müdürlüğü bölge şeflerinin
yapılan çalışmalar hakkında bilgi
vermesiyle başladı.

“ÖNCELİĞİMİZİ BELEDİYELERİN
YAPMASI GEREKEN ACİL İŞLERİ
YAPMAK ÜZERİNE KURDUK”
Sincan bölgesinde hayata geçecek
projeler hakkında muhtarlara bilgi
veren Yavaş, sorunları da dinleyip
görüş alışverişinde bulunarak, “2019
yılında seçildikten sonra ilçeleri
dolaşmaya başladık ve oralardaki
değerli muhtarlarımızın taleplerini
aldık.
Öncelikle şu sözü vermiştik; açıktan
akan kanalizasyon kalmasın. Mümkün
olduğu kadar muslukların hepsinden,
su yoksa bulamıyoruz bazen ama
yakında su varsa bütün hanelerin
evinden su akacak şekilde önceliğimiz
bunlar dedik.
Çalışmalarımızı yaparken de
o öncelikten gittik. Hiçbir zaman
nerede ne oy çıkmış onların hiçbirine
bakmadık. Önceliğimizi belediyelerin
yapması gereken acil işleri yapmak
üzerine kurduk. Sosyal yardım alan
sayısı 208 bine çıktı. Her ay düzenli
olarak onlara desteklerimiz devam
ediyor” diye konuştu.
“HAYALİ PARA
HARCAMAYACAĞIZ. HAYALİ
PROJEMİZ YOK”
Tüm konuşma boyunca ayakta

durarak bilgi veren Yavaş, “Başkanım
oturun yoruldunuz” diyen muhtarlara,
“Mahkemeye çıktığın zaman hesap
verirken ayakta ifade verilir.
Onun için ben ayakta ifade
veriyorum” diyerek sözlerine şöyle
devam etti:
“Sincan’dan Ankara'ya ulaşımın
daha da çabuklaşması, güzelleşmesi
için çalışmalarımız da devam ediyor.
Saraycık Yolu bitecek.
Alcı bölgesindeki evler terk edilmiş
gibi, inşallah orayı da tekrar ayağa
kaldırıyoruz. Yüzme havuzunun da
projesi bitti, ihaleye gidilecek. Büyük
bir kreş yapılıyor.
Hayali para harcamayacağız. Hayali
projemiz yok. En büyük projemiz
seçimlerden önce söyledik Ankara
halkını zengin etmek.
Yurtdışından bitki getirmek
yok, ağaç getirmek yok. Kendi
bütçemiz, imkânlarımız oranıyla bir
hemşehriniz olarak bu dönemde daha
önce yapılmamış ne varsa hepsini
yapıp bitirip görevimizi o şekilde
tamamlamak istiyoruz. İyi niyetli
çalışıyoruz. Hep beraber Ankara’yı
yönetmek istiyoruz. Katılımlarınızdan
dolayı hepinize çok teşekkür
ediyorum.”

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, resmi
sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, Cumhuriyet
tarihinin en büyük sosyal konut
projesi hakkındaki iddialarla
ilgili bir paylaşımda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim
İlk İş Yerim” projesiyle ilgili
kamuoyunda yanlış olarak ifade
edilen ve bilgi kirliliğine yol
açan doğru bilinen yanlışları
tek tek açıkladı. Bakanlığın
resmi Twitter hesabından
yapılan açıklamada, Cumhuriyet
tarihinin en büyük sosyal konut
projesine dair önemli bilgiler
“10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal
Konut Projesi Gerçekleri”
başlığıyla maddeler halinde
paylaşıldı.
Bazı mecralarda yer alan,
“İlk Evim İlk İş Yerim projesine
başvuruda toplanan başvuru
ücreti iade edilmeyecek”
iddiası üzerine Bakanlık, kurada
adı çıkmayan vatandaşların
kuradan 5 gün sonra Ziraat
Bankası şubesine giderek,
yatırdıkları başvuru ücretinin
iadesinin gerçekleştirileceğini
kaydetti.
Öte yandan Bakanlık, “Arsası
olan konuta başvuramaz”
iddiasını düzelterek, bağımsız
ve tam hisseli olmadığı sürece
projeye başvurulabileceğini ve
tarla olmasının da bu başvuruya
engel teşkil etmeyeceğini
bildirdi.
“Hem konut hem arsa
başvurusu yapabilirim”
şeklindeki söylemlerinde yanlış
olduğunu vurgulayan Bakanlık,
“konut arsalarının vatandaşların
kendi konutlarını istedikleri gibi
yapabilmeleri için planlanmış
bir proje olduğundan”, konuta
başvurudan bir farkı olmadığını
kaydetti. Öte yandan Bakanlık,
bir haneden ya konuta ya
da konut arsasına başvuru
yapabileceğini ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, Sosyal
Konut Projesi’nin bir diğer yanlış
anlaşılan noktası olan “18 yaşını
geçmiş iki kardeş” iddiasını ise
‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinde
18-30 yaş arası gençlere yüzde
20 kontenjan tanındığı şeklinde

düzeltti. Ardından Bakanlık,
gençlerin aynı hanede de olsa
başvuru yapabileceğinin altını
çizdi.
Bakanlık, “Şehit yakınları
ve gazilere de hane geliri ve
yaş sınırı var” iddiası üzerine
şehit yakınları ve gazilerin de
herhangi bir sınırlamaya tabii
tutulmadığını belirtti.
Bir diğer, “TOKİ evlerinin
inşaatı 2 yıldan fazla sürecek”
iddiasına ise Bakanlık
tarafından açıklama getirilerek,
bugüne kadar tam 1 milyon
170 bin konut inşa eden TOKİ
tecrübesiyle ilk temelinin Ekim
ayında atılacağı ve 2 yıl içinde
anahtar teslimi yapılacağına
yönelik açıklama getirildi.
Ayrıca Bakanlık, “Yapılacak
artışlarla taksitleri ödemek
zorlaşacak” iddiasına ise
TOKİ’nin taksitlerine memur
artış fiyatlarının tavan fiyat
olduğunu belirtti. Bugüne
kadar taksitlerin memur
maaş artışlarını hiçbir zaman
geçmediğini, aksine memur
maaşının artışının altında
tutulduğunu bildirdi. Bu
durumun geçmiş yıllarda
mevcut olduğunu anımsatan
Bakanlık, son 4 yılda TOKİ
Taksit artışının hep memur
maaşının altında olduğunu
kaydetti. Ayrıca Bakanlık,
TOKİ’nin yıllık indirim
kampanyalarıyla vatandaşa
ödeme kolaylığı sağladığını
vurguladı.
“TOKİ evlerini yabancılar
da alabilecek” iddiası üzerine
Bakanlık, TOKİ projelerine
ilk başvuru şartının Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmak
olduğunu ve yabancıların
başvuru yapamayacağını
belirtti. Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı,
“TOKİ Konutları yapılmadığı ya
da geç yapıldığı için bugüne
kadar TOKİ’ye 52 bin dava
açıldı” iddiasına ise son iki
yılda TOKİ’ye sadece bir dava
açıldığını anımsattı.
Öte yandan “TOKİ’den alınan
sosyal konutlar satılabilir”
iddiası üzerine Bakanlık, TOKİ
konutlarında borç bitmeden
devir hakkının olmadığını
vurguladı.
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ERBAŞ’TAN ATAMA

BEKLEYENLERE MÜJDE

ALTINDAĞ KÜTÜPHANELERİ

REKORA KOŞUYOR
Altındağlı vatandaşlar kütüphaneleri çok sevdi. Altındağ
Belediyesi mahalle kütüphanelerinin üye sayısı 40 bine
yaklaşırken, aktif kullanıcı sayısı ise 135 bini geçti.
Altındağ kütüphaneleri rekora koşuyor. Aktif üye
sayısı 40 bine yaklaşan mahalle kütüphaneleri her yaştan
Altındağlı vatandaşın büyük ilgisini çekiyor. Kütüphanelere
gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade
eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı
"Kütüphanelerimizin üye sayısı 40 bine yaklaştı. 135 bini
geçen aktif kullanıcılarımız, 200 binden fazla kitap ödünç
aldı. Bunlar gerçekten rekor denebilecek sayılar…
Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, herkesin koşup
gelmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak akın etmesi,
çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması, ev
hanımlarımızın kahvelerini de alarak kitap okumaya
koşması gerçekten çok güzel... Altındağ bu kütüphaneler
sayesinde, gelecekte çok daha güzel olacak inşallah..."
dedi. Başkan Balcı ayrıca “Vatandaşlarımızın bu
ilgisini görmek, bizi hem çok mutlu ediyor hem de yeni
kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağlı
hemşehrilerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız
inşallah..." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
geçtiğimiz yıl yapılan sözlü sınavda
başarılı olup atama bekleyen
adaylara tercih yapabilecekleri
müjdesini verdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, geçtiğimiz Ocak ayında
Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin
Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi
alımına yönelik gerçekleştirilen
sözlü sınavda başarılı olup
atama bekleyen adayların tercih
yapabilecekleri müjdesini verdi.
Hem atama bekleyen adaylar hem
de 27 Kasım’da yapılacak DHBT
sınavı sonrası aday alımıyla ilgili
açıklama yapan Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş, sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımında

şu ifadelere yer verdi:
“3-16 Ocak 2022 tarihlerinde
Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin
Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi
alımına yönelik gerçekleştirdiğimiz
sözlü sınavda başarılı olan ve
atama bekleyen adaylarımız,
17 Ekim 2022 itibariyle tercih
yapabileceklerdir. Milletimize ve
camiamıza hayırlı olsun. 27 Kasım
2022’de yapılacak DHBT sınavının
ardından yine Başkanlığımızca
Diyanet Akademisi bünyesinde
eğitim için Sözleşmeli İmam
Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an
Kursu Öğreticisi aday alımına
yönelik sınav yapılacaktır. Tüm
adaylarımıza muvaffakiyetler
diliyorum”

YANGINA UYKUDA

YAKALANDILAR
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Ankara’da bir aile,
gecekondularında meydana gelen
yangına uykuda yakalandı. Yangında
can kaybı yaşanmazken, ev ve bütün
eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Ankara’nın Altındağ ilçesi
Hacettepe Mahallesi Yan Sokak’ta
saat 12.00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgilere göre,
Altıntaş ailesinin gecekondusunun
bitişiğindeki gecekonduda
uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia
edilen kişiler tarafından ateş yakıldı.
Bu kişilerin merdivenlerde yaktığı
ateş, Altıntaş ailesinin gecekondusuna
sıçradı. Kısa sürede yükselen
alevler, gecekonduya ve içindeki
bütün eşyalara yayıldı. Yangına
uykuda yakalanan anne Gülnaz
Altıntaş, komşularının uyarısı üzerine
uyanarak kızı Büşra Nur’u yangının
sıçradığı odada buldu. Kızını alarak
hemen dışarı çıkaran anne Altıntaş
ve komşuları itfaiyeyi aradı. Yangın,
itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile
kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanma
olmazken, kullanılamaz hale gelen
gecekondudaki bütün eşyalar küle

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
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döndü.
Ailenin komşuları Murat Kaya,
yangının meydana geldiği boş evde
4 tane esrarkeşin devamlı olarak
kaldığını ileri sürerek, “Orada başlıyor
yangın ilk. Ateş almaya başlayınca da
hemen kaçıyorlar. Boş ev, her tarafı
harabe. Yiyip içip gece gündüz, sabah
da herkes uyurken yakıyorlar. Burada
her zaman pislik yapıyorlar. Devamlı
geziyorlar. Esrarlı, eroinli tipler” dedi.
Yangında oturduğu ev ve eşyaları
zarar gören Gülnaz Altıntaş, “Ben
uykudaydım. Yangın çıkan odada
çocuğum uyuyordu. Komşular
'Yanıyorsunuz çıkın' deyince çıktık
ki her taraf alev almış. Uykuda
yakalandık.
Defolup gitsinler buradan. Ben
canımı sokakta bulmadım. Ben
çocuğumu kaybediyordum az kalsın.
Çocuğum o odada yatıyordu. Yazık
değil mi benim çocuklarıma? Herkes
kalıyor burada. İpini koparan burada.
Yalvarıyoruz gidin gidin diye. Biz
3-4 senedir uğraşıyoruz. Ben bu
yangının çıkacağını zaten biliyordum.
Korkuyordum. Bu yangının çıkacağını
hepimiz biliyorduk” diye konuştu.
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DÜZENSİZ

MHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI GÖÇMENLERE

TAM KADRO SAHADA
Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı düzenlediği etkinlikte,
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK
ve MDK üyelerinden oluşan bir heyet ile Kızılay esnafıyla buluştu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya
İlçe Başkanlığı Kızılay esnafıyla bir araya
geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya
İlçe Başkanlığı düzenlediği etkinlikte,
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK ve MDK
üyelerinden oluşan bir heyet ile Kızılay
esnafıyla buluştu. Önce Kızılay İş Adamları
Federasyonunu ziyaret eden heyet ardından
Kızılay esnafını gezerek dertlerini ve
sorunlarını dinledi. Ziyaretlerin ardından
Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe
Başkanlığının İzmir Caddesi'nde 700 kişilik
akşam yemeği organize etti. Yemeğe bölge
esnafları ve vatandaşlardan yoğun katılım
oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt
Karakaya pandemi ile başlayan sürecin

ekonominin bütün dünyada ve ülkemizde
üretim sıkıntısına yol açtığını ve pahalılıklara
sebep olduğunu belirterek, Ukrayna krizinin
ekonomideki kötü etkilerinin dünyada olduğu
gibi ülkemizde de hissedildiğini, lakin
ülkemizin bu zorlukları aşmaya başladığını ve
aşacak gücünün de olduğunu ifade etti.
MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar,
esnafların toplumun yapısı içindeki önemini
vurgulayarak şunları söyledi:
“Siz esnaflarımız ülkemizin toplumun
her kesimi ile kurduğunuz ilişki sayesinde
toplumun nabzını tutan ve toplumun
içerisindeki kültürel iletişimi sağlayan
önemli unsurlar ve kültürel aktörlersiniz.
Anadolu’nun kapısı bizlere açıldığında ve
bizler burayı yurt edinirken bizlerin ataları

Ahilik kurumu ile bu topraklarda ticarete
birtakım ahlak kuralları getirmişlerdir,
bu ahlak kuralları gerek ekonomik
gerekse de kültürel normlarımızı bugün
dahi etkilemektedir. Aynı zamanda birlik
olmanın beraber olmanın önemini ortaya
koymuşlardır. Bu birlik ve beraberlik bugün
de ülkemiz için gerekli ve elzemdir. Birliğe,
beraberliğe ve ahlak anlayışına böylesine
tarihsel bağlar ile bağlı olan siz esnaf
kardeşlerimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin
hamuru aynıdır, aynı kaynaktan beslenip
aynı ufka gitme azmindedir. Sizlerin temsil
ettiğiniz tüm değerler Ülkemizi ve milletimizi
var eden değerlerdir, bu nedenledir ki MHP
her daim sizlerin yanında ve yolunu açan
olacaktır.”

ALİ ÖCAL'A VEFA
Ankara
Büyükşehir
Belediyesi,
başkent
basınının
duayen
isimlerinden
merhum spor
yazarı ve
gazeteci Ali Öcal anısına kupa
maçı düzenleyecek.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi FOMGET Gençlik
ve Spor Kulübü ile Karadeniz
Ereğli Belediyespor 25 Eylül
Pazar günü saat 17.00’de
Yenikent Osmanlı Stadı’nda
karşı karşıya gelecek.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, başkentlilerin
spora olan ilgisini artırmak
ve Ankara’yı sporun da
başkenti yapmak için çeşitli
spor etkinlikleri düzenlemeye
devam ediyor.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi organizasyonuyla
Başkent, 25 Eylül Pazar günü
duayen gazeteci ve spor yazarı

Ali Öcal anısına düzenlenecek
“ABB Ali Öcal Kupası”na ev
sahipliği yapacak.
ABB FOMGET Gençlik ve
Spor Kulübü ile Karadeniz
Ereğli Belediyespor, 25 Eylül
2022 Pazar günü saat 17.00’de
Yenikent Osmanlı Stadı’nda
karşı karşıya gelecek.
KUPA MAÇINA
AİLESİ DE KATILACAK
Merhum gazeteci Ali
Öcal’ın ailesinin de izleyeceği
müsabakanın önemine değinen

ABB FOMGET Gençlik ve
Spor Kulübü Yöneticisi Taner
Bozkuş, “Takımlarımızın
sezona hazırlıkları kapsamında
önemli bir organizasyona
ev sahipliği yapmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara
sporuna önemli katkıları olan
deneyimli spor yazarı Ali
Öcal’ı böyle bir kupa maçı
ile anacağız. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyor,
taraftarları bu özel maça
bekliyoruz” dedi.

GEÇİT VERMİYOR!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı birimleri tarafından yapılan
Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik
Huzur operasyonunda 788 düzensiz
göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç
İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile
düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı
ile etkin mücadele edilebilmesi
amacıyla ülke genelinde düzensiz göçle
mücadeleye yönelik huzur uygulaması
gerçekleştirildi.
Yabancı uyruklu şahısların kalabileceği
metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri
bölgeler, umuma açık eğlence mekanları,
tır garajları, terminaller, limanlar ve
balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve
istasyonlarında 22/09/2022 tarihinde 32 bin
919 personel ve 7 bin 245 noktada ekipler
çalışmalarını yürüttü. Uygulamada 5 bin
395 metruk bina, 9 bin 302 umuma açık
yer, 428 terminal ve 4 bin 989 diğer yerler
olmak üzere 20 bin 114 yer kontrol edildi.
Yapılan aramalarda 38’i yabancı
uyruklu olmak üzere toplam 60 organizatör
gözaltına alınırken, bin 441 düzensiz
göçmen yakalandı. Uygulamada 42’si
yabancı uyruklu olmak üzere toplam 788
aranan şahıs yakalandı. 606’sı yabancı
uyruklu ve 122’si Türk vatandaşı olmak
üzere toplam 728 şahsa ise idari yaptırım
uygulandı.
Uygulamada düzensiz göç amacıyla
kullanıldığı tespit edilmiş 11 kamyon, 4
adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız
tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 170
adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu
madde, 4.927 paket kaçak sigara ve 27
adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

