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TüRKiYE'NiN EN
BüYüK PROJESi
BAŞVURULAR SÜRÜYOR

HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği ve
Türkiye’nin en büyük Engelsiz Çocuk Gündüz
Bakımevi için ön başvuru süreci devam ediyor.
Görme, işitme ve ortopedik yönden
gereksinimli çocuklarla normal gelişim
gösteren 3-6 yaş arası çocukların yararlanacağı
yeşil bina özelliğine sahip bakımevine kayıtlar,
‘https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr ’ adresi
üzerinden yapılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, tüm Türkiye’ye örnek olan
projeleri bir bir hayata geçirmeye devam
ediyor. ‘Engelsiz bir Başkent’ anlayışı ile
çalışan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en
büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ni
Başkentlilerin hizmetine açtı.
Görme, işitme ve ortopedik yönden
gereksinimli çocuklarla normal gelişim
gösteren çocukların yararlanabileceği ve
Çayyolu Mahallesi’ndeki bakımevinde ön
başvuru süreci devam ediyor.

"ŞAMPiYONLUK GELENEK"
TOPLANTI YAPTI
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref
Eroğlu, Belgrad Dünya Güreş Şampiyonası
değerlendirme toplantısında yaptığı
açıklamada, “Türk güreşi bu tarihi zaferlere
rağmen sancılı bir değişim sürecine girmek
zorundadır. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası
veya Olimpiyatı değil, gelecek nesillerin
planlamasını yapmamız gerekiyor” dedi.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
Şeref Eroğlu, yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte Ankara’da 2022 Belgrad Dünya
Güreş Şampiyonası değerlendirme toplantısı
düzenledi.

TARİH YAZILDI
Güreş hayatına önümüzdeki yıl son
verecek şampiyon güreşçileri Olimpiyat
şampiyonu olarak uğurlamak istediklerini
vurgulayan Başkan Eroğlu, “2022 Dünya
Şampiyonası, Türk güreşi açısından şanlı
tarihimizi hatırlatan, büyük başarıların
kazanıldığı bir şampiyona olarak
hatırlanacaktır.
Türkiye, dünya güreş tarihinde bir ilki
başararak, tüm stillerde ağır sıkletleri domine
etmiş ve 3 şampiyon çıkartarak yeni bir tarih
yazmıştır.
Grekoromen Milli Takımı’mız 13 yıl
sonra yeniden dünya şampiyonu oldu.
Sporcularımız Taha Akgül 7, Rıza Kayaalp 3,
Yasemin Adar 5 yıl aradan sonra altın aldı.
Yeni bir şampiyon da çıkardık; Burhan
Akbudak da ilk kez altın madalya aldı” dedi.
HABERİ DIŞ SAYFADA

HABERİ DIŞ SAYFADA

HABERİ DIŞ SAYFADA

TURNUVA HEYECANI
BU YIL DA SÜRECEK
Başkentteki Yozgatlı Dernekler
Federasyonu'nun 2 yıldır düzenlediği
turnuva bu senede devam ediyor.
3. geleneksel Halı Saha futbol turnuvasının
Ekim ayında başlaması planlanıyor.
Turnuvaya katılacak takımların en geç
7 ekim 2022 Cuma gününe kadar takım
listelerini Futbol kordinatörüne teslim
etmesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda
heyecanla geçen turnuvanın bu sene de
büyük ilgi görmesi beklenirken turnuvanın
yapılacağı adres ise henüz belirlenmedi.

''TERöRiSTE GAZETECi
DiYENLER UTANMALI''

Mersin’de bir karakola hain terör örgütü
mensubu PKK’lı Zozan Tolan kod adlı
Dilşah Ercan tarafından yapılan saldırıda
bir polis memurunun şehit olmasının
ardından basın toplantısı düzenleyen
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı
Sinan Burhan” teröriste gazeteci diyenler
utanmalıdır.” dedi.
HABERİ İÇ SAYFADA

Başkent'in
Habercisi

ÇiNi VE TEZHiP
SERGiSi AÇILDI
Yenimahalle Belediyesi Meslek
Edindirme ve Hobi Kursları’nda
(YENİMEK) Çini ve Tezhip eğitimi gören
ve sonrasında ustalık belgesi almaya hak
kazanan kursiyerler, “Sanatın Binbir Rengi”
adlı sergide eserlerini vatandaşların
beğenisine sundu.

KEÇIÖREN’DE

LAVANTA HASADI
Keçiören Belediyesi
tarafından 20 dönümlük
araziye ekilen lavantalar
hasat edildi.
Keçiören Belediyesinin
20 dönümlük lavanta ve
gül bahçesinde yetiştirdiği
lavantalar hasat edildi.
Mahsuller belediye tarafından
kolonya, dezenfektan ve
sabun üretimi yapılan Ar-Ge
merkezine götürülerek, hasat
değerlendirme projesine
başlandı.

HABERİ İÇ SAYFADA

AMERiKA’YA

KÜLTÜREL KÖPRÜ
ABD Dışişleri Bakanlığı
Eğitim ve Kültür İşlerinden
Sorumlu Müsteşar
Ethan Rosenzweig ve
beraberindeki heyet, Türkiye
ile ABD arasında kültürel
etkileşimi artıracak iş
birliklerini ele almak üzere
Yunus Emre Enstitüsüne
ziyaret gerçekleştirdi.
HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ DIŞ SAYFADA

KAYITLAR BAŞLADI

Altındağ Belediyesi'ne bağlı 18
Gençlik Merkezi'nin yeni dönem kurs
kayıtları başladı. Yeni eğitim öğretim
sezonuna “merhaba” diyecek olan Gençlik
Merkezleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da
dopdolu.
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''TERöRiSTE GAZETECi
DiYENLER UTANMALI''
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Örgütlü (Teşkilatlı) toplum olmak
2000 YILLARA KADAR
Kiralarda, ahşap ve eski
binalarda,bize dar gelen camilerimize milli kültür derneklerimize,gençler gelir birlikde
sohbetler edilir, yine beraberce vakit namazları eda edilir,
kültürel proğramlar düzenlenirdi.
O günler samimiydi. Yürekler bir ve beraber atıyordu.
Şimdi ise her biri kendi mülkiyetimiz saray gibi camilerimiz
derneklerimizin içi boş ne sohbet nede muhabbet var.
Hizmete talip olan çok hatta uzun
yıllar görevi bir arkadaşına devretmeyi dahi düşünmeyen hizmet etmeyen,
hizmeti bilmeyen yöneticilerde var.
Iyiki devletimiz kadrolu din görevli
hocalarımızı bu diyarı ülkelerde hizmete (atamış) görevlendirmiş.
Türkiyemizde ki camii hizmetleri
gibi vakit namazlarına gelerek, gelenlerle namazı kılıp gidiyorlar.
Bu vesileyle beş vakit açık Camiler.
Bazı camii ve kültür derneklerimiz
senede de olsa kermes programları
düzenliyorlar.
Bu pragram bir kaç gün devam
ediyor, onun için büyük boy afişlerle
duyurulur davetler yapılıyor.
KÜLLIYE ESERLER
Külliye olarak inşa edilen teşkilâtlarımızda var. Bu eserlerle gurur duymamak ne mümkün.
Hiristiyanlik dinine mensup iş ve
komşu olan arkadaşlarımızı zaman,
zaman etkinliklere davet ettiğimizde
oluyor.
Onlarda en az bizim kadar bu eserlerle seviniyor biz müslüman Türkleri
kutluyorlar.
2010 ve 2015 arası yıllarında kurucusu olduğum, Türk Kültur Merkezi
Hacı Bayram Veli Cami inde ikinci kez,
tekrar göreve seçildim.
Camii teşkilatımız şehir merkezinde olup her katı 350 m2 ve 5 katlı bir
külliye eser.
Göreve seçildiğinde Inşaatı henüz
tamda bitmemişdi.
Hem inşaatı hemde kültürel hizmetlerde bulunmaya gayret ettim.
Beş katlı binanın Asansör'ünü şehrimiz belediyesinin ve üyelerimizin
çevre iş insanlarımızın katkılarıyla kısa
zaman içerisine yapılarak takıldı ve
hizmete sunduk.
Hafta sonları teşkilatımizda ki hizmet-

lerde olmak için özel işlerimi yakın dostlarımı hep
ihmal ettim.
Benim için burası çok
önemliydi bunu biliyordum.
Beni dinleyenler yazdığım
yazıları okuyanlar hatırlayacaklardır.
Bu camileri inşa edenlerden, destek olanlardan,
Allah razı olsun.
Camiler Kutsal beytullahımızın şubeleridir, unutmayalım.
Acanlara dua edilir, ama
kapayanlar olursa büyük bedua alırlar,
unutmayalım.
Bu eserleri yapmak kolay, içlerini
doldurmak önemli bunun gayreti içinde
olalım.
ALLAH için bir birimizi sevelim.
Üye sayımızı iki katına yükselttik.
Alman ve Türkiye devletimizin resmi
kurumlarından hep maddi ve manevi
destek aldık. Yeterki istemesini bilelim.
Hizmetlerimizde bize hep güç moral ve destek verdiler.
Bu hizmet yerlerinde hoş görü,vefa.olmalı
Bir iş yeri yönetilir gibi, Cami dernekeri
yönetmemeliyiz.
Cami ve dernekler gönül işi, sevgi,sabır ve fedakarlık işidir.
Açık ve şeffaf olmalıyız.
Büyük Türk milletine hizmeti ibadet
bilmek, Allah rızasını gözetmek,kazanmak gönül alma hizmetlisi olmalıyız.
Davası,gayesi olmalı insanın, Iş
yerleri yönetilir gibi, üyeler sizin parali
işçiniz değil onlara, bağıran, saldıran
cami'den Kovan arkasına Cami teşkilatına giriş, geliş yasağı koyan sonrada
evine yasak mektubu yazarak gönderen idarecileri duyuyor,görüyor ve
üzülüyoruz.
Doğrusu bu tür yöneticilerle geleceğimiz kararır, cemiyetlerin içi boşalır. Şimdiden kırmızı lambalar yanmaya
başladı.
Çok dikkatli olunmalı. Bu diyari
gurbet dediğimiz Avrupa ülkelerinde
insanlarımızın, gönüllerine girelim,insanımızı sevelim,insanimiza ve geleceğimiz gençligimize sahib olalım,
Milli kültürümüzü yaşatalım öğretelim
cıtamızı hep yükseltip,teşkilatlı yeni bir
deyimle örgütlü toplum olarak yaşatmaya calışalım. Yunus Emre'nin bu
sözüyle"Yaratılanı yaratandan dolayı
sevelim".

DOĞAN
TUFAN

Mersin’de bir karakola hain terör örgütü
mensubu PKK’lı Zozan Tolan kod adlı Dilşah
Ercan tarafından yapılan saldırıda bir polis
memurunun şehit olmasının ardından basın
toplantısı düzenleyen Anadolu Yayıncılar
Derneği Başkanı Sinan Burhan” teröriste
gazeteci diyenler utanmalıdır.” dedi.
Anadolu Yayıncılar Derneğinde düzenlenen
basın toplantısında konuşan Burhan:“
Cumhuriyet Halk Partisi ve bası medya
kuruluşları teröristin gazeteci olduğunu iddia
ettiler. Sözde tutuklu gazeteciler raporunu
hazırlayanlar çıkıp milletimizden özür
dilemelidir “dedi.
CHP raporunda sırt çantasında bulunan
fotoğraf makinasının suç aleti sayıldığını
ifade eden Burhan “şimdi çıkıp Türk milletine
açıklama yapsınlar hani bu kadın gazeteciydi.
Hani sırtında sadece kamerası vardı. Bakın
sırtında bomba taşımış “diye konuştu.
AB FONLARI BÖLÜCÜLÜK YAPANLARA
VERİLİYOR
Avrupalı siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve
gazetecilerin sistematik olarak Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ı diktatör gibi gösterdiğini belirten
Burhan: ‘’Bu kuruluşlar sadece kendileri Türkiye
ile ilgili kara propaganda yapmakla kalmıyor.
Türkiye’deki medya kuruluşları ve sivil toplum
örgülerine milyonlarca avro para gönderiyorlar.
Bu kuruluşların tek yaptıkları Türkiye’de basın
özgür değil. Basın mensupları hapse atılıyor
demektir. AB fonları ülkemizde etnik ve mezhep
temelinde bölücülük yapanlara veriliyor.
Bu milli olmayan gazeteciler cemiyetleri ve
basın konseyleri denetlenmeli gerekirse
kapatılmalıdır.’’ dedi.
MEDYANIN EN BÜYÜK SORUNU
MİLLİLİK
Burhan Türk medyasında en büyük
sorunun millik sorunu olduğunu ifade ettiği
konuşmasında. Bazı medya kuruluşları ve
mensupları bu ülkeye bağlı olmadığını belirten
Burhan ayrıca şunları söyledi: ’’Daha geçen
yıl PKK yayın organı Jinha TV’ye ödül veren
Türk Tabipler Birliği çıkıp milletimizden özür
dilemelidir. Bu ülkede teröristi övmenin cezası
yoktur diyen Burhan AB fonlarından beslenenler
bu ülkeyi sevemezler.” dedi.

ÇiNi VE TEZHiP
SERGiSi AÇILDI
Yenimahalle Belediyesi Meslek
Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK)
Çini ve Tezhip eğitimi gören ve sonrasında
ustalık belgesi almaya hak kazanan
kursiyerler, “Sanatın Binbir Rengi” adlı
sergide eserlerini vatandaşların beğenisine
sundu.
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi
Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda
gerçekleşen serginin açılışına Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili
Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve

muhtarlar katıldı.
60 eserin bulunduğu serginin açılış
kurdelesini kursiyerler ile birlikte kesen
Başkan Yaşar, 2009 yılında faaliyete giren
YENİMEK’in geldiği noktayı görmekten
gurur duyduğunu söyledi.
Yaşar, “YENİMEK ile bugüne kadar
binlerce vatandaşımıza eğitim imkanı
sunduk. Kurslarımız 2022-2023 dönemi itibari
ile Yenimahalle’nin 24 farklı noktasında, 80
branşta, 150 alanında uzman eğitmenle 22
bin kursiyere hizmet verecek” dedi. Sergide
YENİMEK’te aldığı eğitimi profesyonel
olarak icra eden Hülya Özer de 15 eseri
ile yer aldı. Geçen sene YENİMEK’te çini
eğitimi aldığını dile getiren Özer, “Aldığım
eğitimlerle kendimi geliştirdim ve bu hobiyi
profesyonelliğe döktüm. Bugün Nefes
Atölyesi diye bir instagram sayfam var.
Orada yaptığım eserleri satışa sunuyorum.
Ayrıca workshop eğitimi de veriyorum”
ifadelerine yer verdi.
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AMERiKA’YA

KÜLTÜREL KÖPRÜ

TüRKiYE'NiN EN
BüYüK PROJESi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın hayata geçirdiği ve Türkiye’nin en büyük
Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi için ön başvuru
süreci devam ediyor.
Görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli
çocuklarla normal gelişim gösteren 3-6 yaş arası
çocukların yararlanacağı yeşil bina özelliğine sahip
bakımevine kayıtlar, ‘https://engelsizbakimevi.
ankara.bel.tr ’ adresi üzerinden yapılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, tüm Türkiye’ye örnek olan projeleri bir bir
hayata geçirmeye devam ediyor.
‘Engelsiz bir Başkent’ anlayışı ile çalışan
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük
Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ni Başkentlilerin
hizmetine açtı.
Görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli
çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların

yararlanabileceği ve Çayyolu Mahallesi’ndeki
bakımevinde ön başvuru süreci devam ediyor.
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Yeşil bina özelliğine sahip örnek proje için
ön başvurular https://engelsizbakimevi.ankara.
bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Bakımevine
36 -72 ay yaş aralığında olan tüm özel çocuklar
(ortopedik, görme ve işitme engelli) çözger raporu
ile başvuruda bulunabiliyor.
Ön başvuruların incelenmesinin ardından ise
kesin kayıtlar başlayacak.
Kayıt döneminin ardından bakımevinden
yararlanacak çocuklara ücretsiz servis hizmeti
verilecek. Merkezi bir yerden kaldırılacak
servis hizmeti, çocukların ikametgâhlarına göre
ayarlanacak.
ÖRNEK BİR PROJE
Başkentte yaşayan engelli çocukların sosyal
hayata kazandırılması, toplumda farkındalık
oluşturulması ve yaşıtları gibi eşit şartlarda oyun
oynayabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana
inşa edilen ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’,
ihtiyacı olan elektriğin yüzde 20’sini güneş panelleri
sayesinde kendisi üretirken, yeşil bina özelliği ile
Türkiye ve Avrupa çapında örnek bir proje olma
özelliği taşıyor.
Akıllı binada; toplantı ve gösterilere ev
sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro,
65 metrekarelik 9 sınıf, 2 adet çok amaçlı salon,
oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil
teras, bisiklet parkları yer alıyor. Okulda 36-72 ay
arasındaki işitme, görme ve fiziksel engeli olan
çocuklara erken çocukluk eğitimi verilirken, bu
eğitimin yanında da aynı yaştaki çocuklarla tersine
kaynaştırma eğitimi uygulanıyor.

DÜNYA YOZGATLILAR FEDERASYONU
2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİ
Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nun 2’nci Olağan Genel Kurul toplantısı
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Ekim 2022 Pazar
günü saat 13.00’de Mamak belediyesi Sivil Toplum Merkezi Konferans
Salonu Şafaktepe Mah. Güzeltepe Sok. No: 32 Mamak- Ankara adresinde
yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 30
Ekim 2022 Pazar günü aynı tarih, aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Tüm üye Federasyonlarımıza ve delegelerimiz ile hemşehrilerimize
duyurulur.
GÜNDEM MADDELERİ
1.Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2- Divan heyetinin seçimi ve divan heyetine tutanakların imzalanması için
yetki verilmesi
3- a) Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun görüşülmesi
b) Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması
c) Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
d) Okunan raporların müzakere edilmesi
4- Dönem faaliyetlerinden dolayı yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı
ibraları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarının onaylanması
5- Hazırlanarak sunulan tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve kabulü,
6- Yönetim-Denetim- Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin 3 yıllık
süreyle seçimi
7- Dilek, temenniler ve kapanış

ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim
ve Kültür İşlerinden Sorumlu
Müsteşar Ethan Rosenzweig ve
beraberindeki heyet, Türkiye ile
ABD arasında kültürel etkileşimi
artıracak iş birliklerini ele almak
üzere Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret
gerçekleştirdi.
Ülkeler arasında kültürel etkileşim
ve diyaloğu artıracak iş birliklerinin
ele alındığı ziyarette, Yunus Emre
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref
Ateş tarafından enstitünün 6 kıta
genelinde gerçekleştirdiği Türkçe
öğretimi faaliyetleri, kültürel etkileşim
etkinlikleri ve büyük çaplı projelere
ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Dombra sanatçısı Arslanbek
Sultanbekov ve ekibi tarafından Türk
Dünyası’nın meşhur eserlerinin icra
edildiği müzik dinletisini dikkatle
dinleyen Müsteşar Rosenzweig, Türk
musikisine has enstrümanlar hakkında
bilgi aldı.
Müsteşar Rosenzweig, Orhun
Abideleri’nin kopyalarının sergilendiği
Türk Dili Tarihi Sergisi’ni de gezdi.
Rosenzweig, Yunus Emre Enstitüsünün
Ulus’taki tarihi binasında, Ukrayna’daki
savaş sebebiyle Ankara’ya yerleşen ve
Türkçe öğrenen Ukraynalı çocuklar ve
aileleriyle de bir araya geldi.

KÜLTÜREL ETKILEŞIM VE IŞ
BIRLIKLERI ARTIRILACAK
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Şeref Ateş görüşmeye
ilişkin, “Sayın Ethan Rosenzweig
Beyefendi ile Yunus Emre Enstitüsü
ve Amerikan hükümeti arasında
kültürel alanlarda ilişkilerimizi nasıl
geliştireceğimiz konusuna odaklandık.
Türkiye’den Fullbright Bursları başta
olmak üzere eğitim görmek için
Amerika’ya giden bursiyerler ile ilgili
enstitümüzle yapılabilecek ortaklıklar
değerlendirildi.
Diğer taraftan Amerika’da Türk
kültürünün ve Türkçe öğretiminin
yaygınlaştırılması için Amerika’daki
devlet kurumları, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği
imkanlarını ele aldık” ifadelerini
kullandı.
Görüşmenin samimi bir ortamda
gerçekleştirildiğini belirten Ateş,
görüşme boyunca Yunus Emre’nin
düşünce dünyasının ele alındığını,
enstitünün Yunus’un felsefesiyle dünya
çapında gerçekleştirdiği faaliyetleri
Rosenzweig’a yüz yüze anlatma
fırsatı bulduğunu ve Cumhuriyet’in
kuruluşunun 100. yılında Amerika ile
ortak kültürel faaliyetler yapılacağını
kaydetti.

KEÇIÖREN’DE

LAVANTA HASADI
Keçiören Belediyesi tarafından 20
dönümlük araziye ekilen lavantalar hasat
edildi.
Keçiören Belediyesinin 20
dönümlük lavanta ve gül bahçesinde
yetiştirdiği lavantalar hasat edildi.
Mahsuller belediye tarafından kolonya,
dezenfektan ve sabun üretimi yapılan
Ar-Ge merkezine götürülerek, hasat
değerlendirme projesine başlandı.
Öte yandan, proje çerçevesinde ekilen
lavantalardan çay üretimi de yapılacak.
Lavanta ve gül bahçesinin hem
alternatif turizm noktası olduğunu
hem de buradaki lavantalardan elde
edilecek çayla üretimin önemine dikkat
çektiklerini belirten Keçiören Belediye

Başkanı Turgut Altınok, “Lavantalarımızı
hasat etmenin keyfini yaşıyoruz.
Hasadımız Ar-Ge merkezimizde
değerlendirme projesi aşamasında.
Kimyagerlerimizin çalışmaları
neticesinde mahsullerimizi lavanta çayı
yapacağız.
Öte yandan, lavanta ve gül bahçemiz
hem ziyaretçilerimize sunduğu manzara
ile hem de turistik bir mekan olması
itibarıyla ilçemize önemli fayda sağladı.
Lavanta ve gül bahçemizi inşallah
ilk etapta 50 bin metrekare, ardından
da 270 bin metrekareye çıkararak
önümüzdeki yıllarda daha geniş bir
alanda hizmete sunacağız” dedi.
IHA
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"ŞAMPiYONLUK GELENEK"

Türkiye Güreş Federasyonu
Başkanı Şeref Eroğlu, Belgrad
Dünya Güreş Şampiyonası
değerlendirme toplantısında yaptığı
açıklamada, “Türk güreşi bu tarihi
zaferlere rağmen sancılı bir değişim
sürecine girmek zorundadır.
Önümüzdeki Dünya Şampiyonası
veya Olimpiyatı değil, gelecek
nesillerin planlamasını yapmamız
gerekiyor” dedi.
Türkiye Güreş Federasyonu
Başkanı Şeref Eroğlu, yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte Ankara’da
2022 Belgrad Dünya Güreş
Şampiyonası değerlendirme
toplantısı düzenledi. Güreş
hayatına önümüzdeki yıl son
verecek şampiyon güreşçileri
Olimpiyat şampiyonu olarak
uğurlamak istediklerini vurgulayan
Başkan Eroğlu, “2022 Dünya
Şampiyonası, Türk güreşi
açısından şanlı tarihimizi hatırlatan,
büyük başarıların kazanıldığı bir
şampiyona olarak hatırlanacaktır.
Türkiye, dünya güreş tarihinde
bir ilki başararak, tüm stillerde
ağır sıkletleri domine etmiş ve 3
şampiyon çıkartarak yeni bir tarih
yazmıştır. Bu çok anlamlı zaferle
Anadolu’nun hem antik hem modern
güreşin ‘ana vatanı’ olduğunu tüm
dünyaya yeniden ilan ederek, dünya
güreşinde yeni bir milat başlattık.
Grekoromen Milli Takımı’mız 13 yıl
sonra yeniden dünya şampiyonu
oldu. Sporcularımız Taha Akgül
7, Rıza Kayaalp 3, Yasemin Adar
5 yıl aradan sonra altın aldı. Yeni
bir şampiyon da çıkardık; Burhan
Akbudak da ilk kez altın madalya

aldı. Sporcularımız tam 65 yıl sonra
bir dünya şampiyonasında 4 altın
madalya ile ülkemizi onurlandırdı,
gururlandırdı. 65 yıl öncenin
şampiyonları Mehmet Kartal,
Hüseyin Akbaş, Hamit Kaplan
ve yeni kaybettiğimiz Mustafa
Dağıstanlı ağabeylerimizi bu vesile
ile şükran ve minnetle bir kez daha
anıyorum. Onların bizlere bıraktığı
bu büyük mirası, kutsal sancağı
biz de bizden sonraki dünya
şampiyonlarımıza emanet edeceğiz
inşallah” dedi.
Türk güreşinin son dönemde
aldığı başarılara açıklık getiren
Başkan Eroğlu, “Şampiyonanın
ilk gününden itibaren, madalyalar
geldikçe artan ve şampiyona
sonrası artık herkesin sormaya
başladığı soru şuydu, “Türk
güreşinde ne değişti” de 10
yıllardır, hatta yarım yüzyıldan
fazladır gelmeyen başarılar bir
anda gelmeye başladı? Türk
sporunu, Türk güreşini önemseyen
siz değerli dostlarımız ya da kalbi
Türk’ün bayrağı ile atan spor
severlerimiz, güreş severlerimiz
hatta bu tarihi başarıları sizler
vasıtasıyla duyan, gören tüm
vatandaşlarımızın sorduğu,
sorguladığı bu sorunun cevabı
tarafımızdan popülist bir şekilde
verilebilir ama bu benim ve
yönetimdeki arkadaşlarımın tarzı
değil. Eski bir dünya şampiyonu
ve Türkiye Güreş Federasyonu
Başkanı kimliğimle sizlerin
karşısında ülkeme ve milletime olan
borcumu ödemek için, beni ben
yapan Türk güreşinin geleceğini

düşünerek bu tarihi başarının
arkasına sığınmadan, bu başarının
rüzgarına binip popülizim ya da
siyaset yapmadan, çok açık ve net
bir değerlendirme yapmak lazım.
Türk güreşi bu tarihi zaferlere
rağmen sancılı bir değişim sürecine
girmek zorundadır. Önümüzdeki
Dünya Şampiyonası veya
Olimpiyatı değil, gelecek nesillerin
planlamasını yapmamız gerekiyor.
Kısa vadeli hedefler, popülist
yaklaşımlarla geçtiğimiz son 1015 yılı hiç verimli geçirmedik.
Alt yapıları güçlendiremedik ve
maalesef sürdürülebilir bir yapısal
dönüşümü gerçekleştiremedik”
ifadelerini kullandı.
Türk güreşinin artık özüne
döneceğinin altını çizen Eroğlu,
“Göreve geleli 10 ay gibi kısa bir
süre geçti. Bu süreçte pek çok
kronikleşmiş sorunu çözmeye
çalıştık, başardıklarımız oldu
başaramadıklarımız da... Bazen
kırıcı oldum, bazen biraz sert, bazen
bir psikolog gibi anlayışlı. İnanın
federasyon başkanı olabilmek
dünya şampiyonu olmaktan çok
daha zor oldu benim için Dünya
şampiyonu olduğunuzda güreş
ailesinin en gözde evladısınız ama
başkan olunca ailenin tek ve mutlak
reisisiniz.
Bu konumunuz nedeniyle her
sorun için herkes size bakıyor.
Bugünü değerlendirebilmek
ve yarını planlayabilmek için...
Öncelikle Türk güreşinin yakın
geçmişinin bir fotoğrafını çekmek
lazım. Maalesef on yıllar önce el
atılması, halledilmesi gereken ve
ötelendiği ya da hasır altı edildiği
için kimsenin cesaretle üzerine
gidemediği, bu yüzden güreşimizin
kronik hale gelmiş sorunları var.
Kutuplaşmalar, iç çekişmeler,
liyakatin önemsenmediği,
adamcılığın öncelendiği tercihler,
takım olmanın, onun bir parçası
olmanın önemini unutmuş bir
yapıdan hızla uzaklaşıyor, artık
özümüze dönüyoruz” şeklinde
konuştu.
Yönetim Kurulu üyeleriyle
birlikte vazifelerinin sporcuların
yüklerini hafifletmek olduğunu
vurgulayan Eroğlu açıklamasında,

“Fırsat eşitliği ve rekabetten uzak,
kulüpçülüğün alt yaş gruplarından
en üst Milli Takımlara kadar sirayet
ettirildiği, bilimsel metotların,
modern antrenman tekniklerinin
yerine adam kayırmacılığın,
dedikodu ve çıkar çatışmalarının
içinde kaybedilmiş yıllar ve nesiller
geride kalacak. Başta federasyon
başkan ve yönetimlerinin, kendi
hatalarını, kendi yanlışlarının üstünü
birkaç sporcunun başarıları ile
kapattığı, bu yükü onların sırtına
yüklediği fetret devri sona ermiştir
Türk güreşinde. Güreş ailesinin
başında ben varım, arkamda
halkımız ve güreş camiası, yanımda
yönetici arkadaşlarım var. Bütün
hataları, yanlışları biz sırtlarız,
çözeriz. Bu bizim sorumluluğumuz
ama bırakın iki üç sporcuyu, takımın
her bireyinin yüklerini hafifletmektir
bizim vazifemiz. Göreve gelir
gelmez güreşin bir takım sporu
olduğunu hatırlattık sporcu
kardeşlerimize. Tüm psikolojik ve
sportif ağırlığı üç takım kaptanına
değil takımın tamamına dağıtmaya
çalıştık ve takım olabildik” sözlerine
yer verdi.
Kendilerine destek verenlere
teşekkür eden Başkan Eroğlu
sözlerini şöyle tamamladı:
“Grekoromen ’de gelen Dünya
Şampiyonluğu bunun en açık ve
net göstergesidir. Şimdi sırada
“aile” olabilmek var. İşte bunu
da başarınca Türk güreşinin
umutlu gelecek yolculuğu
başlayacak. Başta arkamızda duran
milyonlarca vatandaşımıza, bize
güvenen güreş camiasına, kulüp
başkanlarımıza, sporcularımızın
aileleri ve hocalarına, ilgilerini
dualarını bizden esirgemeyen
devlet büyüklerimize, desteklerini
esirgemeyen Gençlik ve Spor
Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza
ve de bizleri bugün burada yalnız
bırakmayan siz değerli medya
mensuplarımıza çok çok teşekkür
ederiz. Bundan sonra sizlerle
yapacağımız ilk toplantı ise
tamamen Türk güreşinin gelecek 25
yılına damga vuracak, güreşin ana
vatanını tüm dünyanın en tepesine
konumlandıracak yapısal değişim
süreci ile ilgili olacak.”

YENI DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI
Altındağ Belediyesi'ne bağlı 18
Gençlik Merkezi'nin yeni dönem kurs
kayıtları başladı. Yeni eğitim öğretim
sezonuna “merhaba” diyecek olan
Gençlik Merkezleri, her yıl olduğu
gibi bu yıl da dopdolu.
Yeni eğitim ve öğretim dönemine
hazır olan Gençlik Merkezleri, bu yıl
33 farklı branşta Altındağlı gençlere
kapılarını açıyor.
Yeni eğitim öğretim sezonuna 10
Ekim'de başlayacak olan Gençlik
Merkezleri'ne kayıt süreci başladı.
Altındağlı gençlerin bu merkezler
sayesinde çok daha başarılı ve
özgüvenli bireyler olduklarını
söyleyen Altındağ Belediye Başkanı
Asım Balcı, tüm Altındağlı gençleri
gençlik merkezlerinden faydalanmaya
çağırdı. Başkan Balcı, yeni eğitim ve
öğretim döneminin herkese hayırlı
olmasını temenni etti.
Tüm kurslar ücretsiz
Gençlik Merkezlerinde bu yıl
Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal
Bilgiler, İngilizce, Tarih, Coğrafya,
Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, İşaret
Dili, Diksiyon, Temel Bilgisayar,
Temel Bilgisayar Kodlama, Photoshop,
Türk Halk Müziği Korosu, Bağlama,
Gitar, Ney, Ritim, Drama, Resim, El
sanatları, Halk Oyunları, Satranç, Masa
Tenisi, Tekvando, Kickboks, Jimnastik,
Okçuluk, Judo ve Futbol branşlarında
kurslar açılacak. Judo kursu için
başvurular Beşikkaya Judo Salonu’na,

Okçuluk kursu için başvurular Mete
Gazoz Okçuluk Merkezi’ne, Tekvando
kursu için başvurular Yıldıztepe
Taekwondo Salonu ve Gençlik
Merkezlerine, Futbol kursu için
başvurular Karapürçek Semt Stadı’na
yapılacak.
Diğer tüm branşlardaki kurslar için
başvuruların ise Gençlik Merkezlerine
yapılması gerekiyor.
Gençlik Merkezlerinin Altındağlı
gençlerin hayatına büyük katkısı
olduğunu, pek çoğunun hayatının
değiştiğini vurgulayan Başkan Asım
Balcı. “İsteyen herkesin ücretsiz
olarak yararlanabildiği bu kurslar,

gençlerin sadece fiziksel ve sosyal
gelişimlerine katkı sağlamakla
kalmıyor, okuldaki ders başarılarını
da çok olumlu derecede etkiliyor. Bu
nedenle Altındağ'da faaliyet gösteren
gençlik merkezlerimizde sadece
Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği
için de çocuklarımızı kültür, sanat ve
sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda
eğitimcilerimiz tarafından yetenekli
çocukları belirleyerek, spor ve
sanata yönlendiriyoruz. Sanata ve
spora yönlendirilen çocuklarımızın
eğitim hayatında da başarılı olduğunu
gözlemliyoruz ve bundan büyük
memnuniyet duyuyoruz” dedi.

TURNUVA HEYECANI
BU YIL DA SÜRECEK

Başkentteki Yozgatlı Dernekler
Federasyonu'nun 2 yıldır düzenlediği
turnuva bu senede devam ediyor.
3. geleneksel Halı Saha futbol
turnuvasının Ekim ayında başlaması
planlanıyor.
Turnuvaya katılacak takımların en
geç 7 Ekim 2022 Cuma gününe kadar
takım listelerini Futbol kordinatörüne
teslim etmesi gerekiyor.
Geçmiş yıllarda heyecanla
geçen turnuvanın bu sene de
büyük ilgi görmesi beklenirken
turnuvanın yapılacağı adres ise henüz
belirlenmedi.
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Mesut Kaya, Yozgatlı
dernekler olarak birlik ve beraberlik
sağlamak amacı ile turnuva
düzenlediklerini söyledi. Geçen yıl
16 dernek ile turbuvaya başladıklarını
dile getiren Kaya, bu yıl başvuruların
hala devam ettiğini kaydetti. Kaya,
hemşehrilerin bir araya gelmesi
adına bu tür organizasyonlara önem
verdiklerini sözlerine ekledi.

