SANAYiCiYE DIŞ TiCARET

iSTiHBARAT MERKEZi
Ankaralı sanayicilerin ihracatını arttırmayı hedefleyen Ankara Sanayi
Odası(ASO) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, düzenlenen törenle
hizmete açıldı. Haberi iç sayfada
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni indirim haberini de vatandaşlarla paylaştı. Erdoğan, "Tarım Kredi
Marketlerinde büyükbaş hayvan eti, yüzde 30-35 gibi bir indirimle satılacak" ifadelerini kullandı.

"BAŞA BAŞ SATACAKSINIZ"
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine verdiği
talimatın detaylarını da anlatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ürünlerin girdi ve çıktı fiyatıyla
satılarak vatandaşların korunması istediklerini
belirtti. Erdoğan, "Etiketlerde ürünleri başa
baş satacaksınız" diyerek verdikleri talimatın
uygulanıp uygulanmadığını kontrol edeceklerini
dile getirdi.

Savunma sanayiinde dünyanın en
büyük şirketlerinin sıralandığı ‘Defense
News Top 100’ listesinde Ankara’dan
ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN da yer
aldı. Firmalar, devler liginde başkentin
gururu oldu.
Savunma sanayiindeki şirketlerin
bir önceki yıllık savunma satışlarına
göre sıralandığı Defense News dergisi
tarafından oluşturulan ‘Defense News
Top 100’ 2022 yılı listesine başkentten
ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN
firmaları da girdi.
HABERİ DIŞ SAYFADA

"HİZAYA GELECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili
sözlerinin devamında ise, "Biz laf değil, iş
üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara
sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun,
kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık.
Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla
da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde
30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız.
Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu
geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş
makbuldür" dedi. Haberi iç sayfada

BADEMLIDERE
23 NISAN’DA AÇILACAK
Çankaya Belediyesi,
ödüllü ‘Bademlidere
Kent Ormanı ve Parkı
Projesi’nde çalışmaları
hızlandırdı. Park,
Cumhuriyet’in 100. Yıl
dönümünde 23 Nisan
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Türkiye genelinde
olduğu gibi Ankara’da
da son dönemde
yaşanan fahiş konut ve
kira artışlarının önüne
geçmek için çeşitli
çözüm yolları aranıyor.
Bu kapsamda Ankara
Tüm Emlakçılar Meslek
Odası, şehircilik ve
konut meselesinde
yaşanan sorunlara
çözüm sunmak amacıyla
öneri niteliğinde bir
rapor hazırladı.

EMEĞi PAZARI
Sincan’da ev hanımlarının el emeği göz
nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı
sağlamalarına imkân tanıyan ‘Hanımlar El
Emeği Pazarı’ büyük ilgi görüyor.
Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen
ev hanımlarının ürettiği el işleri, salı günü
Mevlâna Mahallesi, çarşamba Yunus Emre
Mahallesi, cuma Osmanlı Mahallesi’ndeki
pazarlarda görücüye çıkıyor. Sincanlı kadınlar,
evde yaptıkları yemeklerden, işledikleri
aksesuarlara kadar pek çok ürünü burada
satışa sunuyor.

2023’te hizmete açılacak.
Çankaya Belediyesi’nin
2021 Uluslararası Yaşanabilir
Topluluklar Ödülleri’nde dünya
üçüncüsü seçilen Bademlidere
Kent Ormanı ve Parkı Projesi’nin
yapımı hız kazandı.

YENi BiR ŞEHiRLEŞME
MODELiNE GEÇiLMELi

KADINLARIN EL

‘ÇIÇEĞIM TAKAS’

KORU İSTASYONU’NDA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan
odaklı ve çevre dostu projelerine hız
kesmeden devam ediyor. Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel
Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliğiyle
başlatılan “Çiçeğim Takas” uygulaması
giderek yaygınlaşıyor.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

iŞ VAR GELEN YOK
Pursaklar Belediyesi’nin iş yeri
sahipleri ile iş arayan vatandaşları
buluşturmayı amaçlayan İstihdam
Şefliği’nde geçtiğimiz günlerde ilginç
bir durum yaşandı.
Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürlüğü bünyesindeki İstihdam
Şefliği, Akyurt’ta 55 personel alımı
yapacak bir işletme için daha önce
kendilerine CV bırakan ve şartları uyan
249 kişi tek tek aradı.
A
HABERİ İÇ SAYFAD
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40 ÇEŞiT ÜRÜNE
iNDiRiM GELiYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni indirim haberini de vatandaşlarla paylaştı. Erdoğan, "Tarım Kredi
Marketlerinde büyükbaş hayvan eti, yüzde 30-35 gibi bir indirimle satılacak" ifadelerini kullandı.
"ETİKETTE BAŞA BAŞ
SATACAKSINIZ"
Tarım Kredi Kooperatifi
marketlerine verdiği talimatın
detaylarını da anlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünlerin
girdi ve çıktı fiyatıyla satılarak
vatandaşların korunması istediklerini
belirtti. Erdoğan, "Etiketlerde
ürünleri başa baş satacaksınız"
diyerek verdikleri talimatın uygulanıp
uygulanmadığını kontrol edeceklerini
dile getirdi.
"PİYASALARIN DENGESİNİ
BOZANLAR HİZAYA GELECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla
ilgili sözlerinin devamında ise, "Biz
laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde
benim vatandaşımı dara sokanlar,
talimatı aldılar, bundan böyle koyun,
kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu
başlattık. Bu sabah Tarım Kredi
Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum.
Büyükbaş hayvanlarda da yüzde
30-35 indirimle onların da satışına
başlayacağız. Ülkemizin her yerinde

malum koyun-kuzu geçerli değil.
Karadeniz'de daha çok büyükbaş
makbuldür. Bu piyasaların dengesini
bozanları da hizaya getirecek. 1300
tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin
marketi var. Tarım Kredi'nin diğer
ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ,

30-40 çeşit ürünlerde de süratle
indirime gidecek" ifadelerini
kullandı.
"YERLİ ENERJİ ÜRETİMİNDE
SU ÇOK ÖNEMLİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
açıklamalarında satır başları şu

şekilde: "Ülkemizin yerli enerji
üretiminde en önemli kaynak su
kaynaklarıdır. Sudan elektrik üretimi,
çevre kirliliğine yol açmayan, su
miktarını azaltmayan özelliğiyle öne
çıkmaktadır. Hükümete geldiğimizde
hidroelektrik yatırımları seferberliği
başlattık.
"İÇME SUYU OLARAK
KULLANILANLARLA BERABER
BARAJ SAYIMIZ 930"
Son 20 yılda ülkemize bugün
açılışımızı yapacaklarımızla birlikte
605 yeni hidroelektrik santral
kazandırmış olmanın gururunu
duyuyoruz. Bizden önce bu sayının
sadece 125 olduğunu da hatırlatmak
durumundayım.
Sulama ve içme suyu olarak
kullanılanlarla beraber baraj sayımız
930'u bulmuştur. Su medeniyettir,
suyunuz varsa medenisiniz,
suyunuz yoksa gayrimedenisiniz.
Hatta ülkemiz sınırlarını da aşıp
döşediğimiz borularla Kıbrıs'a kadar
su götürdük.

BADEMLIDERE 23 NISAN’DA AÇILACAK
Çankaya Belediyesi, ödüllü
‘Bademlidere Kent Ormanı ve
Parkı Projesi’nde çalışmaları
hızlandırdı. Park, Cumhuriyet’in
100. Yıl dönümünde 23 Nisan
2023’te hizmete açılacak.
Çankaya Belediyesi’nin
2021 Uluslararası Yaşanabilir
Topluluklar Ödülleri’nde dünya
üçüncüsü seçilen Bademlidere
Kent Ormanı ve Parkı
Projesi’nin yapımı hız kazandı.
9 Eylül 2021’de ilk fidanı dikilen
proje, 750 dönümlük alan
üzerine yapılıyor.
Tüm alan Ankara iklimine
uygun, soğuğa ve kuraklığa
dayanıklı, az su isteyen
bitkilerle donatılıyor.
Çalışmalar, yağmur hasadına
uygun bir şekilde su ihtiyacına
da çözüm olacak şekilde devam
ediyor. Park, Cumhuriyet’in 100.
Yıl dönümünde 23 Nisan 2023’te
hizmete açılacak.
BİTKİ BAHÇELERİ
DE YER ALACAK
Park, 3 ayrı kafeteryası, 2
büyük çocuk oyun alanı, 542
metrekarelik çok amaçlı sahası,

900 metrekarelik macera
parkı, 4 bin metrekarelik
Pony Parkı, 3 seyir terası,
600 metrekarelik kümes
hayvanları alanı, kamelyaları,
süs havuzları, bisiklet ve araç
yolları ile hizmet verecek.
Vatandaşların ailecek eğlenip,
dinlenebilecekleri Bademlidere
Kent Ormanı ve Parkı’nda
Yenilenebilir Bitkiler, Tıbbi

Bitkiler, Sukulent, Kaya, Heykel
ve Seramik, Gül ve Kokulu
Bitkiler bahçeleri de yer alacak.
500 DÖNÜMÜ ORMAN
250 DÖNÜMÜ PARK
Belediye Başkanı Alper
Taşdelen, projeyle ilgili şunları
söyledi: “Bademlidere’de
tapulu 750 dönüm arsamızı
imara değil, halkımız için
ormana ve parka açtık. 500

dönümünü ağaçlandırarak
orman, 250 dönümünü
ise park ve rekreasyon
alanı haline getiriyoruz.
Bademlidere’yi Atatürk Orman
Çiftliği’ne benzer şekilde
inşa ediyoruz. Dünyanın en
büyük kent parklarından birini
başkentimize, Çankaya’mıza
ve vatandaşlarımıza
kazandıracağız. Atamızın
mirasını, 1085 rakımda
yaşatacağız.”

‘ÇIÇEĞIM TAKAS’

KORU İSTASYONU’NDA
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
insan odaklı ve çevre dostu
projelerine hız kesmeden devam
ediyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü
ve ANFA Bitki Evi iş birliğiyle
başlatılan “Çiçeğim Takas”
uygulaması giderek yaygınlaşıyor.
İlki Batıkent, ikincisi Beşevler Metro
İstasyonu’nda hayata geçirilen
uygulamanın üçüncü durağı ise
Koru Metro İstasyonu oldu.
Başkentlilere, ellerinde
bulunan çiçek ile bitkiler için
ücretsiz takas ve bakım imkânı
sağlayan uygulamaya vatandaşlar
yoğun ilgi gösteriyor. Gelen talep
üzerine çiçek takası uygulamasını
yaygınlaştırdıklarını belirten ABB
Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi
Burak Taşkesti, uygulama hakkında
şu bilgileri paylaştı:
“İnsanlara doğa ve çevre
bilincini aşılamak ve bitkilerle ilgili
doğru bakım bilgilerini aktarmak
amacıyla başlattığımız çiçek gibi
takas uygulamasına ilk etapta
Batıkent, Beşevler ve şu anda
ise Koru Metro İstasyonu’nda
başladık. Çiçekler vatandaşlardan
yoğun ilgi görüyor. Gelen
talepler doğrultusunda standımızı
istenen bölgelere açmaya devam
edeceğiz.” Farklı tarihlerde ve
farklı adreslerde kurulacak stantlar
aracılığıyla sürdürülecek olan
çiçek takas uygulaması, Koru
Metro İstasyonu’nun altında 08-20
Ağustos 2022 tarihleri arasında
devam edecek. Çiçeklerine bakım
yaptırmak ve takas yapmak için
Koru Metro İstasyonu’na gelen
vatandaşlar ise uygulamayla ilgili
düşüncelerini şu sözlerle dile
getirdi:
-Türkan Gezer (Koru Mahalle
Muhtarı): “Koru Metrosu’nda
böyle bir etkinlik yapıldığı için
duygulandık. Evlerimizde severek
bitki yetiştiriyoruz. Mahalle
sakinlerine haber verdim bu
uygulamadan çok mutlu oldular.
Bu uygulamalarla insanların ruhuna
dokunmak, onlara heyecan katmak
ve gönüllerde çiçek açtırmak
gerçekten çok güzel bir etkinlik.
Bir muhtar olarak gözlemim şudur;
mahalle sakinleri bu etkinliklerden
çok mutlu oluyor, halkın sosyal
farkındalık çalışmalarına ihtiyacı
var.” -Selda Çimen: “Çiçekleri çok
seviyorum. Çiçeklerimi getirdim
takas yaptırdım. Burada beğendiğim
çok çiçek var. Çiçeklerin bakımı
hakkında da bilgi verilmesi çok
yararlı oluyor. Aklıma hiç gelmezdi
ilginç bir uygulama olmuş, çok
hoşuma gitti.” -İrem Gül Nazlı:
“Çok renkli bir fikir olmuş. Bu
aktivite beni mutlu etti. Toprakla
ilgili sorularım vardı onlara yanıt
bulma imkânı buldum.”
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Güvenli Liman
Kardeşliğin delili süt,
akrabalığın delili ise
kan bağıdır. Kardeş
olmak için aynı anne
babadan doğmak,
kopmaz bağlarla bağlanmış olmak gereklidir. Bu bağ, gönüllü
bir bağ da olmayabilir
fakat kardeşlikten beklenen ve istenen bu
bağın asla zarar görmemesidir.
İnsan ilişkileri çok
farklı isimlerle tezahür edebilir.
Bu duruma, karı-koca, ebeveynlik, arkadaşlık, ahbaplık,
iş arkadaşlığı gibi birçok değişik tanımlamalar getirebiliriz.
Fakat bunların arasında dostluk
tanımlamasını herkes için yapamayız.
Çünkü dostluk, kalbin insana
yakınlaştırdığı, bir kan ya da
süt bağının olmamasına rağmen derdiyle dertlenebildiğin,
sevinciyle mutlu olabildiğin,
yanyana olmaktan asla sıkılmadığın, menfaat gütmediğin ve
araya ne kadar zaman girerse
girsin ilk gördüğün anda muhabbete kaldığın yerden devam
edebildiğin gönül kardeşliğidir.
Babamın çok güzel bir sözü
vardı:” Kardeş zoraki arkadaştır, dost ise kalbin seçtiği
kardeştir.” derdi.
Dostluğu, bu ikinci tespit
üzerinden değerlendirmek gereklidir bence.
Bu tespit, çoğumuzun tecrübe ettiği ve hayatımıza aldığımız insanları farkında olmadan
kategorize ettiğimiz de bir
durumdur.
Bizim için kimisi arkadaş,
kimisi iş ortağı ve birisi de eş
olabilir.
Dostluk kategorisine yerleştirdiğimiz insan sayısı ya çok az
ya da bir tane olabilir.
Bu bağlamda görüyoruz ki
dostluk payesi, herkese verilebilecek ya da her hayatımızda
olanın hak ettiği bir paye değildir.
Önemlidir, çünkü dost sırdaştır, dost özverilidir, dost
ufak hesaplarla seni yıpratmaz,
dost neden yaptın değil neden
bensiz yaptın diyebilecek kadar
sendendir, dost hadi gidiyoruz
dediğinde nereye değil neden
bu kadar geciktin diyendir,
dost başarılarında değil sadece
başarısızlığında da yanında duran, elinden tutup kaldırandır.
Velhasıl, dost her şeydir…!
Yapayalnız kaldığımızı hissettiğimiz zamanlarda, derdimizi
bazen güvensizlikten, bazen

eleştirilmekten çekindiğimiz için kimseyle
paylaşamadığımız anlarda ilk akla gelendir
dost.
Çünkü o zamanlar daha bir kuvvetle
hisseder ve biliriz ki
dost, derdimizi dedikodu malzemesi yapmayacağı gibi içinde
bulunduğumuz sıkıntılı
halden kurtulmamız
için her sözü merhem
gibi kullanıp yaramızı sarma
gayretinde olacaktır. O anlarda
kalbimizin istediği de bu değil
midir zaten? Kalp, kandırması
en kolay insan organlarından
birisidir.
Karanlık bir gecede mezarlık yanından yürürken elinizi
kalbinizin üzerine koyup sakin
ol, bir şey yok, herşey yolunda
derseniz kalbiniz size inanır ve
karanlıktan korkmadan, mezarlıkta olduğunuza aldırmadan
rahatça yürür gidersiniz.
Tıpkı bunun gibi, sıkıntılı
anlarımızda kalbimizin üzerindeki el de, sakin ol diyen ses te
dosttur.
İnsan etten, kemikten ve
kandan yaratılmış, tıpkı yeryüzünde hayat süren diğer
varlıklar gibi fiziki bir varlıktır.
Onu diğerleri arasından sıyıran
iki unsur vardır ki, bunlardan
biri akılla donatılmış olması,
bir diğeri de hissedebilmesidir.
Hissetmek önemlidir, çünkü
hislerimizle aklı yönlendirir,
aklımızla da sözlerimizi anlamlandırabiliriz.
Bu anlamda ikisini de iyi
idare ediyor oluşumuz bizi,
dürüst ve güvenilir insan yapar.
Çevremizde de arkadaş olarak
seçtiğimiz insanların bu nitelikte olmalarını isteriz. Fakat her
ne olursa olsun dost, başka bir
anlamla doldurur insanın yüreğini. O anlam öyle büyüktür
ki, hayatınızın olmazsa olmazı
kalbinizin diğer yarısıdır. Yani
dost, kalbinizin kardeşi yolunuzun ışığıdır.
İnsan bir yolcudur; bu yolcunun rehberi kalbi, pusulası aklı,
yol haritası edindiği tecrübeleri,
sermayesi insanlığı, karakteri
ahlâk ve edebi olduğu müddetçe, kurduğu dostluklar da asla
sarsılmaz ve yıkılmaz aksine
onu ve dostluğunu vazgeçilmez
yapar.
Olacaksa insan, böyle düsturlara sahip bir dost olmalı ya
da bulmalı.
Çünkü dost, güvenli bir limandır…

Fatih
KARAASLAN

SANAYiCiYE DIŞ TiCARET

iSTiHBARAT MERKEZi
Ankaralı sanayicilerin ihracatını arttırmayı hedefleyen Ankara Sanayi

Odası(ASO) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılışa ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve bazı
sanayiciler katıldı. Ankaralı sanayicilerin uluslararası
arenada operasyon yapabilme konusundaki bilgi ve
istihbarat eksiklerinin giderilmesi için Ankara Kalkınma
Ajansı’nın yürüttüğü bir proje çerçevesinde ASO
bünyesinde kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi,
dört uzmanla Ankaralı sanayicilere hizmet verecek.
Merkezde, firmaların dış ticaret faaliyetlerini arttırmak
ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmalarına
yardımcı olmak için raporlar hazırlanacak. ASO Başkanı
Nurettin Özdebir, Ankara’nın aylık bir milyar doları aşan
yüksek teknolojli ürün ihracatıyla önemli bir üretim
merkezi olduğunu vurguladı.
EN ÇOK İHRACAT YAPAN 5’İNCİ KENT
Ankara’nın Türkiye’nin en çok ihracat yapan

5’inci kenti olduğuna dikkat çeken Özdebir şunları
söyledi: “Kısa bir süre önce Gaziantep’e kaptırdığımız
5’inciliği geri aldık. Ama Ankara olarak potansiyelimiz
daha yukarılarda. Bu hedefimize ulaşmak için
Ankaralı sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat
yapmaya devam edeceğiz. Kurduğumuz bu merkez
hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir katkı
sağlayacak. Tüm sanayicilerimizi sembolik ücretlerle
hizmet verecek bu merkezden faydalanmaya davet
ediyorum.” Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Cahit Çelik de projeyle Ankara içinde bazı oda ve
OSB’lerde istihbarat merkezleri kuracaklarını belirtti.
Merkezde görev yapacak uzmanların çok nitelikli bir
eğitim programından geçtiğini de ifade eden Çelik,
bu kadroların Ankara’nın ihracatına önemli katkı
sağlayacağına inandığını vurguladı.

iŞ VAR GELEN YOK
Pursaklar Belediyesi’nin iş yeri
sahipleri ile iş arayan vatandaşları
buluşturmayı amaçlayan İstihdam
Şefliği’nde geçtiğimiz günlerde
ilginç bir durum yaşandı.
Pursaklar Belediyesi Halkla
İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki
İstihdam Şefliği, Akyurt’ta 55
personel alımı yapacak bir işletme
için daha önce kendilerine CV
bırakan ve şartları uyan 249 kişi tek
tek aradı.
Bu kişilerden 212’si işi kabul
etmedi. İstihdam Şefliği’nin ön
görüşmesine ise 21 kişi geldi.
Bu süreçte 16 kişi daha
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vazgeçmiş oldu. Belediye Başkanı
Ertuğrul Çetin, “Firmalar işçi
bulmakta zorlanıyor.
İş arayan ve işveren arasında
köprü olmaya devam edeceğiz”
dedi. İşçi ve işveren arasında köprü
kurmak amacıyla hizmet veren
Pursaklar Belediyesi İstihdam
Şefliği’nce toplanan başvurular
vatandaşların kriterlerine göre
firmalara yönlendiriliyor.
Firmalardan gelen taleplere göre
de iş arayanlara yardımcı olunuyor.
Vatandaşların işe başlama süreçleri
de takip ediliyor.
Haber Merkezi
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YENi BiR ŞEHiRLEŞME
MODELiNE GEÇiLMELi
Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da son dönemde yaşanan fahiş konut ve kira artışlarının önüne
geçmek için çeşitli çözüm yolları aranıyor. Bu kapsamda Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası, şehircilik
ve konut meselesinde yaşanan sorunlara çözüm sunmak amacıyla öneri niteliğinde bir rapor hazırladı.
Hazırlanan rapor, ilerleyen
günlerde Ticaret Bakanlığı,
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı ile
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na
sunulacak. Oda tarafından
hazırlanan raporda şu başlıklar
öne çıktı:
RANT AKTARMADAN
VAZGEÇİLMELİ
-Kentsel dönüşüm yapılırken
insanların konut edinme
haklarının vazgeçilmez ve
devredilmez haklar olduğu
kabul edilmeli, insanların ve
ailelerin barınma ihtiyaçları
üzerinden müteahhitlere
rant aktarma yönteminden
vazgeçilmeli.
-Şehrin mevcut dokusu
ıslah edilerek ‘yoğunluğunu
azaltacak’ ve artan nüfusun
‘önceden planlanmış olan yeni
şehirlere yönlendirilerek’ hayat
standartlarını yükseltecek bir

şehirleşme modeline geçilmeli.
‘KENTSEL’ YERİNE
‘YERİNDE DÖNÜŞÜM’
-‘Kentsel dönüşüm’ yerine
‘yerinde dönüşüm’ modeline
geçilmeli.
-Yerinde dönüşüm,
mevcut binaların komşuluk
ve mahremiyet ilişkileri
örselenmeden, bağımsız
bölüm sayısı ve yoğunluğu
arttırılmadan, yıkılıp yerine aynı
büyüklükteki binayı yapacak bir
model olarak düşünülmeli.
-Yerinde dönüşüm
modelinde, mevcut şehirlerdeki
yapı dokusunun seyreltilmesiyle
kente kazandırılan ‘ortak
alanlar’da, cami merkezli ve
çarşısı, okulu, sosyal alanları
ve diğer ortak mekânlara sahip
bir geleneksel şehir modeline
geçilmesi ve evlerin geleneksel
Türk konut mimarisi üslubu
güncellenecek şekilde, bir

mimari kimlikle inşa edilmeli.
ALTINA ENDEKSLİ
KREDİ ÖNERİSİ
-Mevcut yapılar ıslah
edilirken binadaki komşuluk
ve bağımsız bölüm sayısını
muhafaza ederek, ilave kat
yapılmamalı.
-Bina inşa maliyetlerini
karşılamak için altına endeksli
25 yıl vadeyle kredi verilerek,
ayda 250-300 TL taksitle
binalarını yaptırabilme imkânı
sağlanmalı. -Binaların yapımının
en az 10 yıl tecrübeli bir
mimar ya da teknik adamın
denetiminde yapılması
sağlanmalı.
-Müteahhiti aradan çıkararak
bu tür yapılardan rant elde
edilme yönteminin terk edilmiş
olması gerekli.
YATAY ŞEHİRLER
OLUŞTURULMALI
-Kentsel dönüşümde çarpık

kentleşmenin yoğunlaştığı,
acilen ıslah edilmesi gerekli
olan bölgelere ve kamu
binalarına öncelik verilmeli.
-Yapılacak kentsel
dönüşümde, konut bölgeleri,
yeni şehirler oluşturularak
nüfusun azaltılmasına paralel
olarak insani ölçülerde 2-3
katı aşmayacak şekilde
geliştirilmeli.
-Yapılacak kentsel
dönüşümde araziye minimum
müdahale hedeflenerek
topoğrafik yapı ve doğal çevre
korunmalı.
-Yeni binalar şehrin
kimliğini oluşturacak kültürel
geçmişimizi güncelleyen bir
mimari üslupla inşa edilmeli.
-Doğru bir kurguyla toplumu
mutlu edecek, yaşanabilir, insan
ölçekli, yatay ve merhametli
şehirler oluşturulmalı.
Haber Merkezi

KADINLARIN EL

EMEĞi PAZARI

Sincan’da ev hanımlarının el emeği göz
nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine
katkı sağlamalarına imkân tanıyan ‘Hanımlar
El Emeği Pazarı’ büyük ilgi görüyor.
Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen
ev hanımlarının ürettiği el işleri, salı günü
Mevlâna Mahallesi, çarşamba Yunus Emre
Mahallesi, cuma Osmanlı Mahallesi’ndeki
pazarlarda görücüye çıkıyor. Sincanlı
kadınlar, evde yaptıkları yemeklerden,
işledikleri aksesuarlara kadar pek çok
ürünü burada satışa sunuyor. Sincan
Belediyesi, pazarlarda çadır ve tezgâh
kurulumunu kendisi yaparak hiçbir ücret
almıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat
Ercan da Yunus Emre Mahallesi Hanımlar
El Emeği Pazarı’nı ziyaret ederek hem
kadınlarla sohbet etti hem de alışveriş yaptı.
Başkan Ercan, “Emek veren tüm hanım
kardeşlerime bol kazançlar diliyorum”
dedi.

SIMIDE
ZAM TALEBI
Ankara Pideciler, Simitçiler ve
Çörekçiler Esnaf ve Sanatkârları
Odası Başkanı Savaş Delibaş,
artan maliyetlerin simit fiyatlarına
yansıdığını belirterek, “4 TL’den
satılan 90 gram simit fiyatının artışı
için talepte bulunmuştuk. Onay
gelirse ilerleyen günlerde simit 5 TL
olacak” dedi.
Delibaş, şu ifadeleri kullandı:
“Hem ham madde fiyatları hem
de girdi maliyetlerimizde bir artış
yaşanıyor. Özellikle odun fiyatları
oldukça yüksek. Temin etme
noktasında da zorluk yaşıyoruz. Aynı
şekilde kira, elektrik giderlerimiz
de fazla. Tüm bunlardan ötürü bir
zam talebimiz olmuştu. Şu an için
resmi yazıyı bekliyoruz. Onaylanması
halinde Ankara’da 90 gram simit 5
TL’den satılacak.”

BAŞKENT FIRMALARI TOP 100’DE
Savunma sanayiinde dünyanın
en büyük şirketlerinin sıralandığı
‘Defense News Top 100’ listesinde
Ankara’dan ASELSAN, TUSAŞ ve
ROKETSAN da yer aldı. Firmalar,
devler liginde başkentin gururu
oldu.
Savunma sanayiindeki
şirketlerin bir önceki yıllık
savunma satışlarına göre
sıralandığı Defense News dergisi
tarafından oluşturulan ‘Defense
News Top 100’ 2022 yılı listesine
başkentten ASELSAN, TUSAŞ ve
ROKETSAN firmaları da girdi.
Ankara Ticaret Odası(ATO)
Başkanı Gürsel Baran, firmaları
kutlayarak, “Yerli ve milli
hamlelerle savunma sanayiimizin
başarısı göğsümüzü kabartmaya
devam ediyor. Başkentimizin
savunma sanayiinin devleri
listesinde yer almasından gurur
duyduk” dedi. Türkiye’de uzun
yıllar dışa bağımlı bir yapıda olan
savunma sanayinin önemli bir
dönüşüm yaşayarak, artan cirosu,
yükselen ihracat performansı ve
Ar-Ge odaklı yatırımlarla büyük
gelişme gösterdiğini kaydeden
Baran, “Dünyanın birçok ülkesine
ihracat ağını genişleten Türk
şirketlerimiz dünyanın en iyi 100
şirketi listesine adını yazdırdı”

diye konuştu.
YÜZDE 20’DEN
YÜZDE 80’E ÇIKTI
Türkiye’nin önde gelen
savunma sanayi şirketlerinin
çoğunun merkezinin Ankara’da
bulunduğunu ifade eden Baran,
“Savunma sanayiinde kendi
kendimize yeterlilik oranımız
yüzde 20’lerden yüzde 80’ler
düzeyine yükseldi. Sektör 2021

yılında ihracattaki başarılarını
katladı. İHA ve SİHA’lar, kara
araçları, deniz platformları başta
olmak üzere ihraç edilen ürün
çeşidi 230’a, savunma sanayi
ürünlerinin ihraç edildiği ülke
sayısı 170’e çıktı. Başkentimizin
dünyanın savunma sanayi üssü
olması için elimizden gelen
gayreti göstermeye devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

