CEMEVINI ZIYARET ETTILER
Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse, Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş ile birlikte
çirkin saldırıya uğrayan Mamak
Şah-ı Merdan Cemevini ziyaret

ANKARA

etti. Alevi Dedeleri ile bir araya
gelen Başkan Murat Köse ve
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
birlik mesajları verdi.
>>> 2. Sayfada
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ÖĞRENCiLER
ZORLANACAK

Yeni öğretim dönemi ile birlikte kira fiyatlarında bir miktar daha yükseliş beklediklerini söyleyen Ankara Tüm
Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, “Öğrenciler bu süreçte konut bulmada zorluk yaşayabilir” dedi.

ÇANKAYA İLK SIRADA
Ankara’da en çok kira artışının Çankaya’da
yaşandığını dile getiren Akçam, “Semtlerdeki
kiralar da ilçelerdeki artış oranında yükseldi.
Yüzde 200’e varan kira artışları mevcut.
Örneğin 3 bin liralık bir konut, şu an 7-8
binden kiralanıyor” ifadelerini kullandı.
Konut fiyatlarındaki artışın, ev sahiplerini kira
gelirlerinde beklentiye soktuğunu söyleyen
Akçam, “Konuta yatırım yapan kişi, haliyle konut
fiyatlarının artmasıyla bir beklentiye giriyor ve
kira bedellerini arttırma yoluna gidiyor. Kira
bedellerindeki artış ise kiracılar için ödeme
zorluğunu meydana getiriyor. Aslında hem ev
sahibi hem de kiracı, konut maliyetlerindeki artış
nedeniyle mağdur durumda. Yapılması gereken
konut maliyetlerinin düşürülmesi” dedi.

SGK BAŞKANLIĞI'NA
KÜRŞAD ARAT ATANDI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Başkanlığı görevini vekaleten yürüten
Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden
alındı. Ceylan'ın yerine Kürşad Arat
atandı. Haberi iç sayfada

BEKER’iN
ACI GÜNÜ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker’in
babası Hacı Çelebi Beker vefat etti. Hacı Çelebi
Beker’in cenazesi Pursaklar Şehitlik Camii’nde
kılınan namazın ardından Pursaklar Mezarlığı’na
defnedildi. Haberi iç sayfada

ARTIŞ BEKLENİYOR
Ankara’nın aynı zamanda bir öğrenci kenti
olduğunu ifade eden Hakan Akçam, eylül
ayında okulların açılmasıyla birlikte kiralarda
bir miktar daha artış beklediklerini söyledi.
Akçam, başkentte üniversitelerin yoğun olduğu
bölgelerde kira artışlarının yaşanacağını
belirterek, “Öğrencilerin bu süreçte konut
bulmada zorluk yaşayacağını düşünüyoruz.
Bu nedenle Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurt
konusuna ağırlık vererek, yurt sayısını artırması
lazım” dedi. Akçam, yıl sonuna doğru ise
kira oranlarında yüzde 10-15’lik bir gerileme
olacağını öngördüklerini söyledi.
HABERİ DIŞ SAYFADA

3 YILDA 16 ADET
KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi trafiğin kangrene
döndüğü ve sık sık kazaların meydana geldiği noktalarda
ulaşım sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. ABB;
İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı’ndan Şaşmaz Bulvarı’na,
Hasköy Köprülü Kavşağı’ndan Eskişehir Yolu’nda yapılan 3
adet köprülü kavşağa kadar birçok projeyi hayata geçirdi.

BAŞKENT'TE ÇERKES

A
HABERİ İÇ SAYFAD

BINLERCE YENIMAHALLELI

BERGEN FILMINI IZLEDI

Yenimahalle
Belediyesi’nin “Açık
Hava Sinema Günleri”
kapsamında 11 farklı noktada
ilçe sakinleriyle ücretsiz

A
HABERİ İÇ SAYFAD

olarak buluşturacağı gişe
rekortmeni “Bergen” filmi
şimdiye kadar 5 noktada
sinemaseverleri bir araya
getirdi.

HAVASI ESECEK
Çerkes danslarının
dünyadaki önemli
temsilcilerinden olan ve
çalışmalarını Ürdün’de
sürdüren ‘Al Jeel Al Jadeed
Club’, Türkiye turnesi
kapsamında Ankaralı
sanatseverlerle buluşacak.
Haberi iç sayfada

KEÇIÖRENLILERE

MÜJDE
Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok, kendisini makamında ziyaret
eden Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü
Ali Ayvazoğlu ile hayata geçirilecek Halk
Kütüphanesi Hizmeti ile ilgili protokol
imzaladı. Haberi iç sayfada

AYDINLIK

ANKARA
Başkent EDAŞ, bu yılın ilk altı ayında
Ankara genelinde toplam 51 kilometrelik
yeni kablo döşedi, 254 yeni aydınlatma
armatürünün de montajını tamamladı. Ayrıca
31 elektrik panosu ve 14 trafo merkezi
montajı da yapıldı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

A
HABERİ İÇ SAYFAD

SITELER’DE ATÖLYE YANDI
Altındağ’da 2 katlı ahşap atölyesinde
yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen
yangında, alevler atölyenin bitişiğinde
bulunan binanın çatısına da sıçradı.

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ
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GENÇ RESSAMDAN

ANLAMLI HEDiYE
Pursaklar Yaşam
Merkezinde eğitim alan
Bangladeşli Jawad
Ashfaq Navid, Belediye
Başkanı Ertuğrul
Çetin için hazırladığı
kara kalem portre
çalışmasını kendisine
hediye etti.

Pursaklar Yaşam Merkezinde
aldığı resim dersleri ile
becerilerini geliştirerek Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ni
birincilikle kazanan Bangladeşli
Jawad Ashfaq Navid, Başkan
Ertuğrul Çetin'e teşekkür
ziyaretinde bulundu.
İlçede gerçekleştirdiği kültürel
ve sanatsal çalışmalardan dolayı
taraflı tarafsız herkesin takdirini
kazanan Başkan Ertuğrul Çetin'e

teşekkür eden genç ressam
Bangladeşli Jawad Ashfaq Navid,
hazırladığı kuru kalem porte
çalışmasını kendisine hediye etti.
‘‘KENDISIYLE
GURUR DUYUYORUZ’’
Pursaklar'da kültürel ve
sanatsal faaliyetlerin karşılığını
her geçen gün almaya devam
ettiklerini belirten Belediye
Başkanı Ertuğrul Çetin;
"Bangladeşli Jawad Ashfaq

altyapı çalışmaları için de 163
milyonluk dev yatırım yapıldı. 4
demiryolu geçiş köprüsü ve 1
alt geçitten oluşan 9 kilometrelik
alternatif bulvar sayesinde Etimesgut
ve Sincan’da yaşayan yaklaşık 1,5
milyon vatandaş derin bir nefes aldı.
Samsun Yolu’na yapılan ve 17
milyon 500 bin TL harcanan Mavi Göl
Girişi Köprülü Kavşağı ile 25 milyon
961 bin TL maliyetle tamamlanan
Eşref Akıncı Kışlası Önü Köprülü
Kavşağı sayesinde kazalar azaldı,
ekonomiden tasarruf edildi.

ZIYARET ETTILER

Navid Yaşam Merkezimizde
resim derslerimize katılıp,
yeteneğini geliştirerek Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ni
birincilikle kazandı. Kendisiyle
gurur duyuyoruz. Benim portremi
karakalem çalışmış. Eline sağlık.
Hediyesi için teşekkür ederim.
Genç kardeşimizin aynı azim, aynı
kararlılıkla hayatının ilerleyen
zamanlarında daha iyi noktalara
geleceğine inanıyorum" dedi.

3 YILDA 16 ADET KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi
trafiğin kangrene döndüğü ve sık sık
kazaların meydana geldiği noktalarda
ulaşım sorunlarına çözüm üretmeye
devam ediyor. ABB; İstasyon
Caddesi Alternatif Bulvarı’ndan
Şaşmaz Bulvarı’na, Hasköy Köprülü
Kavşağı’ndan Eskişehir Yolu’nda
yapılan 3 adet köprülü kavşağa kadar
birçok projeyi hayata geçirdi.
Yapım çalışmalarının hibe edildiği
ve yol asfalt harcaması 3 milyon 400
bin TL tutan Hasköy Köprülü Kavşağı
sayesinde Ankaralılar havalimanına
transit ulaşım sağlayarak hem
zamandan hem de ekonomiden
tasarruf ediyor. Bir diğer kesintisiz
ulaşımın sağlandığı nokta olan
ve Ankara’nın en önemli ana
arterlerinden Eskişehir Yolu’na ise üç
adet köprülü kavşak yapılarak trafik
sorununa neşter vuruldu.
İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı
126 milyon liraya tamamlanırken

CEMEVINI

Ankara Büyükşehir Belediyesi
yıllarca trafiğin kilitlendiği Şaşmaz
Bulvarı’na 22 milyon 834 bin TL’ye
yaptığı iki adet köprülü kavşak
sayesinde sorunu çözdü. Kangren
hâline dönüşen, sık sık kazaların
yaşandığı ve trafik akışının durduğu
Sincan Yenikent’te ise 28 Milyon TL
harcanarak köprü ve yol genişletme
çalışması yapıldı.
Trafik sıkıntısı ve kazaların
yaşandığı bir diğer bölge olan
Etimesgut Türk Kızılayı Caddesi’ne 2
adet köprülü kavşak yapılırken Turan
Güneş Bulvarı’nda da toplam 51
milyon 800 bin TL harcanarak yapılan
iki adet köprülü kavşak tamamlanarak
Ankaralıların hizmetine sunuldu.
Yapım çalışmaları 19 milyon TL tutan
Sincan OSB Köprülü Kavşağı ile 20
milyon TL harcanarak yapılan Ayaş
Yolu Devrimler Caddesi’ndeki Başer
Köprülü Kavşağı da bölge trafiğini
rahatlattı.

Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş ile birlikte çirkin saldırıya
uğrayan Mamak Şah-ı Merdan
Cemevini ziyaret etti.
Alevi Dedeleri ile bir araya
gelen Başkan Murat Köse ve
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
birlik mesajları verdi.
Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse, “İnsanlarımızın huzuruna
kasteden bu menfur olay hepimizi
üzmüştür. Hiç kimse bizim birlik
ve beraberliğimize zarar veremez
İnşallah. Bizler Mamak’ta bir
ve beraber yaşıyoruz. Sadece

bir gün değil her zaman Alevi
kardeşlerimizin yanındayız. Mamak
Belediyesi olarak Şah-ı Merdan
Cemevi’ne her türlü desteği
vermeye hazırız” dedi.
Alevi Dedeleri ise “Bizler
Alevisi ile Sünni’si ile Mamak’ta
yıllardır kardeşçe yaşıyoruz.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a,
Mamak Belediye Başkanımız
Murat Köse’ye ziyaretlerinden ve
desteklerinden dolayı teşekkür
ediyoruz. Zor günlerde bir ve
beraber olmak bizi mutlu ediyor”
diye konuştu.
Haber Merkezi
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BEKER’iN
ACI GÜNÜ

Ankara Büyükşehir Belediye
(ABB) Meclisi İYİ Parti Grup
Başkanvekili Adnan Beker’in
babası Hacı Çelebi Beker
vefat etti. Hacı Çelebi Beker’in
cenazesi Pursaklar Şehitlik
Camii’nde kılınan namazın
ardından Pursaklar Mezarlığı’na
defnedildi. Cenaze törenine
İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, ABB Başkanı Mansur
Yavaş da katıldı. Beker ailesi daha
sonra Bağlum’da taziyeleri kabul
etti. Merhum Hacı Çelebi Beker
şubat ayında Çankaya’ya yeni bir
okul yapılması için Ankara Valiliği
ile protokol imzalamıştı.

ÇAMLIK
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SGK BAŞKANLIĞI'NA
KÜRŞAD ARAT ATANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Başkanlığı görevini
vekaleten yürüten Cevdet
Ceylan, başkanlık görevinden
alındı. Ceylan'ın yerine Kürşad
Arat atandı.
SGK Başkanlığı görevine 31
Ağustos 2021 tarihinden itibaren
vekaleten atanan Cevdet
Ceylan, başkanlık görevinden
alındı. Görevden alınan
Ceylan'ın yerine Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda
Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad
Arat'ın getirildiği öğrenildi.

BINLERCE YENIMAHALLELI

BERGEN FILMINI IZLEDI
Yenimahalle Belediyesi’nin
“Açık Hava Sinema Günleri”
kapsamında 11 farklı noktada
ilçe sakinleriyle ücretsiz olarak
buluşturacağı gişe rekortmeni
“Bergen” filmi şimdiye kadar 5
noktada sinemaseverleri bir araya
getirdi.
Vatandaşların yoğun ilgi
gösterdiği sinema gösteriminde
Bergen’in hayat hikâyesini büyük
bir merakla izleyen vatandaşlar
çaylarını, kahvelerini yudumlarken
açık havada huzurlu bir yaz
akşamı yaşadı.
“HIÇ SINEMAYA
GITMEMIŞ OLANLAR VAR”
Yaz boyunca sürecek açık
hava sinema gösterimlerinde
tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler
dileyen Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, “Her yıl
düzenlediğimiz gibi bu yıl da
açık hava sinema gösterimleri
düzenliyoruz.
İlgi oldukça fazla.
Yenimahallelilerin kültürel ve

KEÇIÖRENLILERE
sosyal etkinliklerden eksik
kalmaması için elimizden geleni
yapıyoruz.
x Herkesin sinemaya gitme
şansı olmuyor. Gösterimlerde
filmi ilk kez izleyenler de var,
daha önce hiç sinemaya gitmemiş
olanlarda var.
Hepsi bizlere teşekkür ediyor.
Önemli olan vatandaşımızı
memnun etmek. Bunu da
başardığımızı düşünüyorum” dedi.

FILM GÖSTERIMI
DEVAM EDIYOR
Devam eden Bergen film
gösterimi;11 Ağustos’ta Ata Kapalı
Pazaryeri’nde, 15 Ağustos’ta
Ergazi Pazaryeri’nde, 17
Ağustos’ta Beştepe Mahallesi’nde,
19 Ağustos’ta Uğur Mumcu
Mahallesi Andaç Pazaryeri’nde
ve 27 Ağustos’ta Yakacık Kültür
Merkezi’nde Yenimahallelilerle
buluşmaya devam edecek.

MÜJDE
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, kendisini
makamında ziyaret eden Ankara
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali
Ayvazoğlu ile hayata geçirilecek
Halk Kütüphanesi Hizmeti ile
ilgili protokol imzaladı. Keçiören
Belediye Başkanı Altınok ilçede
yapılacak kütüphanecilik
altyapısının geliştirilmesine yönelik
her türlü projeye destek verileceğini
belirtti.Kütüphaneler ve Yayımlar
Genel Müdürlüğü ile ilçedeki
kütüphanelerin sayısını artırmak ve
mevcut kütüphanelerde otomasyon
sistemini geliştirmek için iş
birliği içinde olduklarını belirten
Altınok,''İlçemize kazandırdığımız

kütüphanelerimizde Kütüphane
Otomasyon Sistemini (KOHA)
geliştiriyoruz. Vatandaşımızın
bilgi edinme gereksinimini
karşılamak ve yaşam boyu öğrenme
çabalarını desteklemek için
farklı mahallelerimize kütüphane
açıyoruz. Vatandaşlarımız ve
çocuklarımız rahat bir ortamda
çalışma imkânı buluyorlar.
Toplumumuzu ve özellikle
çocuklarımızı parlak bir geleceğe
taşıyacak hizmetleri yapmak bizim
boynumuzun borcudur.'' dedi.
Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü
Ali Ayvazoğlu da desteklerinden
dolayı Başkan Altınok’a teşekkür
etti.

SITELER’DE ATÖLYE YANDI
Altındağ’da 2 katlı ahşap
atölyesinde yangın çıktı. Kısa süre
içinde büyüyen yangında, alevler
atölyenin bitişiğinde bulunan
binanın çatısına da sıçradı.
Siteler'de bulunan Reyhan
Sokak'ta meydana gelen yangın,
2 katlı ahşap atölyesinde henüz
bilinmeyen bir nedenle başladı.
Alevleri görenler, itfaiye ve polis
ekiplerine haber verdi. İhbarla
birlikte kısa sürede olay yerine
gelen çok sayıda itfaiye ekibi
yangına müdahale etti.
Yangın, ahşap atölyesinin yan
tarafında bulunan binanın çatısına

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 Caddesi No: 115/C Mamak/ANKARA

da sıçradı. Çatısına alevlerin
sıçradığı diğer dükkan sahipleri
ise alevlerin malzemelerine
sıçramaması için büyük çaba
gösterdi. İtfaiye ekiplerinin uzun
süren çalışmaları sonucunda yangın
kontrol altına alınabildi. Yangınla
ilgili inceleme başlatıldı. Öte
yandan olay yerinde görevlerini
yapan gazetecileri engellemek
isteyen bir grup, sözlü ve fiziki
olarak muhabirlere saldırdı. Görüntü
alınmasını engelleyen ve kameraları
kırmakla tehdit eden grup üyelerini,
araya giren duyarlı vatandaşlar
durdurdu.

ANKARA
ÇAMLIK
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ÖĞRENCILER ZORLANACAK
Yeni öğretim dönemi ile birlikte kira fiyatlarında bir miktar daha yükseliş beklediklerini söyleyen Ankara Tüm
Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, “Öğrenciler bu süreçte konut bulmada zorluk yaşayabilir” dedi.
Ankara Tüm Emlakçılar Odası
Başkanı Hakan Akçam, diğer
kentlerde olduğu gibi Ankara’da
da ev sahibi ve kiracılar arasında
anlaşmazlıkların başladığını belirtti.
Akçam, kiracıların yüksek fiyatla
da olsa ev tuttuklarını ancak birkaç
ay kirasını ödedikten sonra ödeme
yapamamaya başladığını ifade
ederek, “Bu durumun önümüzdeki
5-6 ay içerisinde daha da artacağını
düşünüyoruz” dedi. 1 Temmuz
2023’e kadar kiralara yüzde 25’in
üzerinde artış yapılamayacağına
dair düzenlemenin sahaya
yansımasını değerlendiren Akçam,
“Bu süreç 1 Temmuz 2023’e kadar
devam edecek. Şu an için bu
düzenlemenin sahada uygulanma
oranı yüzde 40. Yani aslında bu
düzenleme büyük bir değişikliğe
neden olmadı” diye konuştu.
ÇANKAYA İLK SIRADA
Ankara’da en çok kira artışının
Çankaya’da yaşandığını dile
getiren Akçam, “Semtlerdeki
kiralar da ilçelerdeki artış oranında
yükseldi. Yüzde 200’e varan kira
artışları mevcut. Örneğin 3 bin
liralık bir konut, şu an 7-8 binden
kiralanıyor” ifadelerini kullandı.
Konut fiyatlarındaki artışın, ev
sahiplerini kira gelirlerinde
beklentiye soktuğunu söyleyen
Akçam, “Konuta yatırım yapan
kişi, haliyle konut fiyatlarının
artmasıyla bir beklentiye giriyor
ve kira bedellerini arttırma yoluna
gidiyor. Kira bedellerindeki artış
ise kiracılar için ödeme zorluğunu
meydana getiriyor. Aslında hem
ev sahibi hem de kiracı, konut
maliyetlerindeki artış nedeniyle
mağdur durumda. Yapılması
gereken konut maliyetlerinin
düşürülmesi” dedi.
ÜNİVERSİTE BÖLGELERİ
İÇİN ARTIŞ BEKLENİYOR
Ankara’nın aynı zamanda bir
öğrenci kenti olduğunu ifade
eden Hakan Akçam, eylül ayında
okulların açılmasıyla birlikte
kiralarda bir miktar daha artış
beklediklerini söyledi. Akçam,
başkentte üniversitelerin
yoğun olduğu bölgelerde
kira artışlarının yaşanacağını
belirterek, “Öğrencilerin bu
süreçte konut bulmada zorluk

yaşayacağını düşünüyoruz. Bu
nedenle Kredi Yurtlar Kurumu’nun
yurt konusuna ağırlık vererek,
yurt sayısını artırması lazım” dedi.
Akçam, yıl sonuna doğru ise kira
oranlarında yüzde 10-15’lik bir
gerileme olacağını öngördüklerini
söyledi.
PEŞİN ALMAK
ÇÖZÜM DEĞİL
Akçam, diğer illerde
olduğu gibi Ankara’da
da bazı ev sahiplerinin
kiracılardan bir yıllık peşin
kira bedeli talep ettiğini
söyleyerek, “Bu yaklaşım bir
çözüm değil aslında çünkü bir
yılın sonunda benzer sorunlar
yaşanmaya başlar” dedi. Bazı
ev sahiplerinin ise
resmi kontratın
dışında
kirayı
elden
almayı
talep

HAKAN
AKÇAM

edebildiklerini ifade eden Akçam,
bu konuda şu uyarılarda bulundu:
“Resmi kontrat haricinde bir
kontratın yapılmaması gerekiyor.
Kiracıların, altına imza atacakları
tüm resmi sözleşmeleri detaylarıyla
okuması lazım. Diğer taraftan resmi
kontrat yapılması, ev
sahipleri açısından
da önemli. Ev
sahiplerinin de
kiralarını düzenli
alabilmesi
veya kira
ödemelerinde
herhangi
bir sorunla
karşılaşmaması
için resmi kontrat
oldukça

önemli.”
MESLEKTE ÇÜRÜK
ELMALAR OLABİLİR
Son dönemde yaşanan konut
ve kira fiyat artışlarında emlak
danışmanlarının günah keçisi
ilan edildiğini de belirten Hakan
Akçam, “Aksine biz fiyatların
düşmesi yönünde mücadele
veriyoruz. Bizi günah keçisi ilan
etmelerine gerek yok. Tabii ki
her meslekte olduğu gibi bizim
mesleğimizde de çürük elmalar
olabilir. Bu kişiler fiyat artışlarında
olumsuz bir etki de yaratabilir.
Bunun önüne geçmek için de
mesleği disiplin altına alacak
bir meslek kanununa ihtiyaç
olduğunu ve bu kanunun da ivedi
bir şekilde çıkarılması gerektiğini
düşünüyoruz” diye konuştu.
‘MALİYETLER AZALTILMALI’
Türkiye’nin barınma ihtiyacı
çok olan bir ülke olduğunu
belirten Ankara Tüm Emlakçılar
Odası Başkanı Hakan Akçam,
“Türkiye’nin 2021 yılındaki konut
ihtiyacı bir milyon. Konut oluşumu
ise 520 bin. İhtiyacı karşılama
noktasında yüzde 50’lik bir açık
var. Dolayısıyla aradaki fark
kapatılırsa konut ve kira fiyatlarında
bir rahatlama yaşanmaya başlar”
dedi. Yaşanan konut sorununa
çözüm sunmak amacıyla çalışmalar
yaptıklarını da dile getiren Akçam,
“Konut için devlet arazilerinde
49 yıllık kiralama sisteminin
olması, böylelikle gayrimenkulde
rantın önüne geçilmesi lazım.
Bunların dışında ücretsiz arsa
tahsisinde sonuç elde edilmesi
gerekiyor. Ücretsiz arsa veriliyor
ancak maliyetlerin de azaltılması
lazım.Vergi, KDV muafiyetinin
sağlanmasıyla konut fiyatları
ve kiralarda yaşanan gerilim
ortamının sakinleşebileceğini
düşünüyoruz” diye konuştu.
Akçam, Türkiye şartlarında
konut meselesinin çözümünde
ilk sırada kentsel dönüşüm
yer aldığını belirterek,
“Mülkiyet Kanunu’nun
yeniden ele alınıp
gereken altyapının
oluşturulması
gerekiyor”
uyarısında bulundu.

BIR KAMYONET ÇÖP ÇIKARILDI
Polatlı’da, savcılık
kararıyla kiracısı
çıkarılan apartman
dairesinden 1 kamyonet
dolusu çöp çıktı.
2 yıl önce 6 katlı
apartmanda Ö.E.'ye ait
daireyi kiralayan kadının
taşınmasından bir süre
sonra apartmandakiler
kötü kokudan rahatsız
oldu. Ö.E. de kiracısının
çıkmasını istedi. 1 sene
süren hukuki sürecin
ardından savcılık evin
tahliyesine karar verdi.
Bu sırada kiracı son

ödemesini yapmadan
evi terk etti. Ö.E., evin
tüm alanlarını kaplayan
çöp yığınlarıyla
karşılaştı. Ö.E.,
belediyeyi arayarak
haber verdi. Adrese
giden belediyenin
temizlik görevlileri,
çöp evde temizlik ve
ilaçlama yaptı. Ekipler,
evden 1 kamyonet
çöp çıkardı. Ö.E.'nin
avukatı Olcay İnce,
müvekkilinin kiracısının
şizofren olduğunu iddia
etti.

BAŞKENT'TE ÇERKES

HAVASI ESECEK
Çerkes danslarının dünyadaki önemli
temsilcilerinden olan ve çalışmalarını
Ürdün’de sürdüren ‘Al Jeel Al Jadeed
Club’, Türkiye turnesi kapsamında
Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.
Ankara Çerkes Derneği’nin davetiyle
Türkiye’ye gelecek olan dans topluluğu,
13 Ağustos Cumartesi akşamı saat
20.00’da Yenimahalle Belediyesi Nazım
Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde
sahne alacak. 50 kişilik kadrodan oluşan
topluluk, Çerkes kültürünü anlatacak.
Dansçıların, koreografi ve kostümleriyle
görsel bir şölen sunacağı geceye,
müzisyenler Rami Daroka, Marem Gökhan
Şen, Blan Jalouqa ve Huaj Metin Yıldız
müzikleriyle eşlik edecek. Gösterinin
biletleri Ankara Çerkes Derneği’nden
temin edilebilecek. Topluluk turne
kapsamında 16 Ağustos’ta Düzce, 19
Ağustos’ta ise İstanbul’da sahne alacak.

AYDINLIK

ANKARA

Başkent EDAŞ, bu yılın ilk altı
ayında Ankara genelinde toplam 51
kilometrelik yeni kablo döşedi, 254
yeni aydınlatma armatürünün de
montajını tamamladı. Ayrıca 31 elektrik
panosu ve 14 trafo merkezi montajı da
yapıldı. Ankara’da hizmet verdiği 20
bin 382 trafo ve 64 bin 680 kilometre hat
uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz
enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım,
yenileme ve yatırım çalışmalarını
sürdüren Başkent EDAŞ; Beypazarı,
Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ,
Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar,
Etimesgut, Balâ, Haymana, Ayaş, Güdül,
Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan,
Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar’da 38
bin 34 aydınlatma armatürünün bakımını
gerçekleştirdi. Başkent EDAŞ ekipleri,
bölgede 912 pano ile 309 trafo ve 45
dağıtım merkezini de elden geçirdi.
Ayrıca kentte bin 964 kilometrelik hattın
bakımı tamamlandı. EnerjiSA Dağıtım
Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş
ile birlikte elektrik dağıtımındaki
şirketinden biri olan Başkent EDAŞ,
Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın,
Kastamonu, Zonguldak ve Karabük
illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

