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BIR DURUM
CHP Genel Başkan
Yardımcısı Bülent Kuşoğlu,
Tarım Kredi Kooperatifleri'nde
bazı ürünlerde indirim kararı
alınmasını eleştirdi. Kuşoğlu,
""90'lı yıllardan beri Çin de
Amerika'da Avrupa da ham
madde, ara madde ve enerji
kaynaklarına sahip çıkmaya
çalıştılar, şimdi yeni bir dünya
düzeni oluşuyor ve tarım çok
önemli bir yere sahip olacak.
Böyle bir dünyada biz ne
yapıyoruz? Talimat verdi et
fiyatlarını düşürmeye çalışıyor"
diye konuştu. Haberi iç sayfada
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ODTÜ'NÜN BOŞ ARAZISINE
'ANKARA ŞEHiTLER KENTi'
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ODTÜ yerleşkesi
ve ormanlık alanı dışında kalan kısma TOKİ tarafından şehit ailelerine tahsis edilmek üzere
konut yapılmasını ve adının da “Ankara Şehitler Kenti” verilmesini önerdi.
ÖNERİDE BULUNDU
Bizim önerimiz ODTÜ yerleşkesi içerisinde
bina ve ormanlık alanlar dışında kalan boş
arazilere; haklarını ödeyemeyeceğimiz
şehitlerimizin ailelerine tahsis edilmek üzere;
TOKİ aracılığıyla konutlar inşa edilmesidir.
Böylelikle bu vatan için canını feda etmiş
şehitlerimizin ailelerine sahip çıkılmış olacak
ve Türk gençliğinin ruhunu boğmaya yönelik
olayların gündeme geldiği şu günlerde bu
milli ve manevi duygulardan uzak azınlık
gruplara karşı çok güzel bir cevap verilmiş
olacaktır. Onlar temiz varlıklarıyla bulundukları
mekânı mayalayarak, bütün unutmuşlara
hatırlatacaklardır.

PROJEMİZİ İLETTİK
Bu öneriyi “Ankara Şehitler Kenti” diye
tanımladık. Yetkili mercilere projemizi ve
bize bu projeyi düşündüren sebepleri ilettik.
En kısa zamanda hayata geçirilmesini arzu
ediyoruz. Bizim “Ankara Şehitler Kenti” fikrimiz,
hiçbir şekilde ağaçlık alanlara ve ormanlara
dokunmadan, eğitim için ayrılmış binalara
dokunmadan; boş kalan sahalarda TOKİ
aracılığıyla konut inşasını sağlamaya yöneliktir.
Bu konutlar ormana dokunmayacak, onları
yalnızca seyredecektir. Böylece hem yerleşke
içerisindeki pek çok boş alan değerlendirilecek
hem de hepimizin emaneti olan şehit ailelerine
biraz olsun dünya rahatlığı, gönül ferahlığı
sunulmuş olacaktır. O pencerelerinden
seyrettikleri kudretli ağaçlar gibi yeşerecektir
şehit evlatları. Bu imkânın onlara çok
görülmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

HABERİ İÇ SAYFADA

TOGO KULELERİ İÇİN YIKIM

İHALESİNE ÇIKACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Ankara’da rant iddialarının odağına
yerleşen ve rantın sembolü haline gelen
TOGO Kuleleri’yle ilgili harekete geçti.
ABB, geçtiğimiz ay Danıştay 6. Dairesi’nin
oy birliğiyle aldığı ve kesinleşen “kulelerin
1,50 emsale düşürülmesi” kararının
ardından 1 Eylül 2022 tarihinde “TOGO
Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri
Karşılığı Yıkım İşi” ihalesine çıkacak.

TRT KAVŞAĞI’NDA

KANALiZASYON KOKUSU VAR
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan,
yapımı uzun sürdüğü için tartışmalara
neden olan TRT Kavşağı’nda yoğun
bir kanalizasyon kokusu olduğunu
söyledi. Belediye yönetimine kavşaktan
geçmeleri yönünde çağrı yapan Ilıkan,
özetle şunları kaydetti: “Bazı şeylerin
fotoğrafın çekebiliyoruz, kamera ile
yayınlayabiliyoruz ama kokunun fotoğrafı
yok. Lütfen belediye yönetiminden rica
ediyorum o yoldan bir geçsinler."

A
HABERİ İÇ SAYFAD

BAŞKENTTE CEM ADRIAN

GÖLBAŞI SUYUNA
SON 6 KiLOMETRE

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından
ücretsiz olarak düzenlenen “Ankara Yaz
Şenlikleri ve Yaz Konserleri” kapsamında,
Yenimahalle Vedat Dalokay Parkı’nda Cem
Adrian; Beypazarı’nda ise Sevcan Orhan
sevenleriyle buluştu.
Canlı olarak yayınlanan konser izlenme
rekoru kırdı. HABERİ İÇ SAYFADA

ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı’nın merkezi
başta olmak üzere 650 bin kişiye içme suyu
sağlayacak olan ‘Mamak-Gölbaşı Arası İçme
Suyu Ana İletim Hattı’ projesinde sona yaklaştı.
İki ayrı güzergâhta devam eden 25
kilometrelik hattın 19 kilometresi tamamlanırken,
kalan 6 kilometrelik kısmın ise 29 Ekim’e kadar
bitirilmesi hedefleniyor.

VE SEVCAN ORHAN RÜZGARI ESTI

BAŞKAN DEMİREL’E ASFALT TEŞEKKÜRÜ
Etimesgut Belediyesi tarafından merkez
mahallelerde başlatılan asfalt çalışması 30
Ağustos ve Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri
Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür
ziyaretinde bulundu. 30 Ağustos Mahallesi
Muhtarı Cengiz Kıran ve beraberindeki
mahalle sakinleri Başkan Enver Demirel’e
mahallede yapılan Asfalt, Kaldırım ve tretuar
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

A
HABERİ İÇ SAYFAD

MAHALLELIYI
CANINDAN BEZDIRDI
Sincan Mustafa Kemal Mahallesi
Kayı Caddesi üzerindeki binalarda
yaşayan vatandaşlar, komşuları S.T.'nin
sürekli olarak oturduğu evin camından
kendilerine taş attığı, kendisini
uyaranlara küfürler ettiği ve çocuklara
tehditler savurduğu iddiası ile akşam
saatlerinde bir araya geldi.
Komşuların şikâyetleri üzerine
kalabalığın bulunduğu yere çok sayıda
polis ekibi sevk edildi.
HABERİ İÇ SAYFADA
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TOGO KULELERİ İÇİN YIKIM

İHALESİNE ÇIKACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Ankara’da rant iddialarının
odağına yerleşen ve rantın
sembolü haline gelen TOGO
Kuleleri’yle ilgili harekete geçti.
ABB, geçtiğimiz ay Danıştay 6.
Dairesi’nin oy birliğiyle aldığı ve
kesinleşen “kulelerin 1,50 emsale
düşürülmesi” kararının ardından
1 Eylül 2022 tarihinde “TOGO
Kulelerinin Geri Dönüşüm
Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi”
ihalesine çıkacak.
Büyükşehir Belediyesi
tarafından imar değişikliğindeki
usulsüzlükler gerekçe
gösterilerek mahkeme kararıyla
2019 yılında mühürlenen ve rantın
sembolü olarak gösterilen TOGO
Kuleleri hakkında yeni bir karar
daha alındı.
ABB Meclisi’nde TOGO
Kuleleri hakkında alınan
“1,50 emsale düşürülmesi”
kararına karşı yapılan itirazın
Danıştay tarafından kesin olarak

reddedilmesi üzerine Ankara
Büyükşehir Belediyesi harekete
geçti. Gizli emsallerle birlikte
20 bin metrekareden 120 bin
metrekareye çıkarılan inşaat için
yıkım ihalesi yapılacak.
YIKIM İHALESİ
CANLI YAYINDA
Fen İşleri Daire Başkanlığı, 1
Eylül 2022 tarihinde saat 14.00’te
Ankara Büyükşehir Belediyesi
1.kat Encümen Salonu’nda
“TOGO Kulelerinin Geri
Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı
Yıkım İşi” ihalesine çıkacak.
İhale, Büyükşehir
Belediyesinin sosyal hesapları
ile ABB TV’den canlı olarak
yayınlanacak.
ABB yetkilileri konuyla ilgili
olarak, rantın sembolü haline
gelen TOGO Kulelerinin tüm
süreçlerinde bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da
yalnızca mahkeme kararlarının
uygulanacağını belirtti.

MAHALLELIYI CANINDAN BEZDIRDI
Sincan Mustafa Kemal Mahallesi Kayı
Caddesi üzerindeki binalarda yaşayan
vatandaşlar, komşuları S.T.'nin sürekli olarak
oturduğu evin camından kendilerine taş
attığı, kendisini uyaranlara küfürler ettiği
ve çocuklara tehditler savurduğu iddiası ile
akşam saatlerinde bir araya geldi.
Komşuların şikâyetleri üzerine kalabalığın
bulunduğu yere çok sayıda polis ekibi sevk
edildi. S.T.'nin evinin önünde toplanan
kalabalık, uzun süre slogan atarak S.T.'nin
binadan gitmesini istedi.
Emniyet ekipleri, kalabalığı dağıtmaya
çalışırken, şikâyetler üzerine de S.T.'yi
gözaltına aldı.
CAMDAN AŞAĞI TAŞ ATIYOR
Mahalle sakinlerinden Ayşe Samur,
S.T.'nin çocuğuna taş attığını söyleyerek
“Bize yapmadığı yok. Çocuklarımıza,
kocalarımıza, komşularımıza laf atıyor, tahrik
ediyor, hakaret ediyor.
Kovaya taş dolduruyor camdan onları
atıyor. Benim çocuğumun kafasına bile kaç
kere şişe attı.
Tutkal alıyor arabaları tutkallıyor.
Burnumuzdan getiriyor, her gün taş, her gün
taş. Sabah 6’da müzik çalıyor.
Canımıza tak etti” dedi.
15 ARABANIN CAMINI KIRDI
Komşulardan Ferhan Özdemir de S.T.
hakkında şikâyette bulunduğunu belirterek

“Bizim 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında
çocuklarımız parkta oynayamıyor, taşlıyor.
Bizim burada oturan ne kadar insan varsa
herkes şikayetçi, herkesin bir davası var.
Bugün benim arabamı taşlıyor, 15 arabanın

camını kırdı” dedi. Apartman sakinlerinden
Tuncay Kabaca ise S.T.'nin apartmandan
gönderilmesi için imza topladıklarını da
söyledi.
Haber Merkezi
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BIR DURUM
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Kuşoğlu, Tarım Kredi
Kooperatifleri'nde bazı ürünlerde
indirim kararı alınmasını eleştirdi.
Kuşoğlu, ""90'lı yıllardan beri Çin
de Amerika'da Avrupa da ham madde,
ara madde ve enerji kaynaklarına
sahip çıkmaya çalıştılar, şimdi yeni
bir dünya düzeni oluşuyor ve tarım
çok önemli bir yere sahip olacak.
Böyle bir dünyada biz ne yapıyoruz?
Talimat verdi et fiyatlarını düşürmeye
çalışıyor, bu kafayla hiçbir yere
varamayız. Bu dünyada böyle bir
kafanın, böyle bir siyasetin yeri yok.
Ekonominin, tarımın düzenlenmesi;
tüm kurumlarla devlet aklıyla yapılır.
'Talimat verdim', çok saçma şeyler,
Türkiye'ye de yakışmıyor. Türkiye
bir muz cumhuriyeti değil, bunu çok
aşmış bir ülkeyiz. Devlet geleneği olan
bir ülkeyiz, bunlara layık değiliz…
Cumhurbaşkanının tutup da 'Talimat
verdim 30-40 üründe fiyat düşecek'
demesi trajikomik bir durum. Tarım
Kredi'nin fiyat indirmesi sorunu
çözmez. Ekonomi böyle yönetilmez. Bu
kafayla bir yere varamayız."

'Bereket parası'
DOLANDIRICILIĞI
Keçiören’de yalnız yaşayan Zeynep
Belkıs Çiçek (72) ‘bereket parası’
yöntemiyle iki kadın tarafından
dolandırıldı.
Markete gitmek için evden çıkan
Zeynep Belkıs Çiçek’in yanına gelen
Sedef Y., “Teyze seni tanıyorum. Sen
benim kaynanamın karşı komşususun.
Kaynanam bereket parası gönderdi.
Bu parayı kendi parana koyarsan,
paran bereketlenecek” dedi. Buna
inanan Zeynep Belkıs Çiçek, kadınları
evine götürüp, verdikleri parayı
sehpanın üzerine koyduğu 8 bin
lirasının üzerine bıraktı. Şüpheliler
Sedef Y. ve Burcu A., yaşlı kadına fark
ettirmeden sehpanın üzerindeki tüm
parayı alıp, evden ayrıldı. Durumu
fark eden Çiçek, polise haber verdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis
ekipleri, bölgede 17 ayrı güvenlik
kamerasından kayıt izledi. Kimlikleri
tespit edilen şüphelilerden Sedef
Y., evinde yakalanarak gözaltına
alındı. Sedef Y., olayı Burcu A. ile
gerçekleştirdiklerini ve parayı
aralarında bölüştüklerini söyledi.
Hamile olan şüphelilerden Sedef
Y.’nin 60, Burcu A.’nın ise 50 ayrı suç
kaydı olduğu öğrenildi. Sedef Y.’nin
iade ettiği paranın bir kısmı yaşlı
kadına teslim edilirken, Burcu A.’yı
arama çalışmaları sürüyor.
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ODTÜ'NÜN BOŞ ARAZISINE
'ANKARA ŞEHiTLER KENTi'
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ODTÜ yerleşkesi
ve ormanlık alanı dışında kalan kısma TOKİ tarafından şehit ailelerine tahsis edilmek üzere
konut yapılmasını ve adının da “Ankara Şehitler Kenti” verilmesini önerdi.

TRT KAVŞAĞI’NDA

KANALiZASYON KOKUSU VAR
MHP Grup Başkanvekili Murat
Ilıkan, yapımı uzun sürdüğü
için tartışmalara neden olan
TRT Kavşağı’nda yoğun bir
kanalizasyon kokusu olduğunu
söyledi. Belediye yönetimine
kavşaktan geçmeleri yönünde
çağrı yapan Ilıkan, özetle
şunları kaydetti: “Bazı şeylerin
fotoğrafın çekebiliyoruz,
kamera ile yayınlayabiliyoruz
ama kokunun fotoğrafı yok.
Lütfen belediye yönetiminden
rica ediyorum o yoldan bir
geçsinler. Son dönemdeki bir
aceleden midir nedir bilmiyorum
TRT Kavşağı’nda yeni yapılan
köprünün içerisinde bir
kanalizasyon kokusu var. İnanın
arabalarla geçilmiyor, fotoğrafını
çekemiyorum nasıl ispatlayım?
Lütfen yönetimdeki arkadaşlar
oradan bir geçsinler. Bir an evvel
çözüm üretsinler, orası Ankara’nın
bir nevi protokol yolu.”

Yıldırım'ın açıklamalarının satır
başları ise şöyle:
Bizim önerimiz ODTÜ yerleşkesi
içerisinde bina ve ormanlık alanlar
dışında kalan boş arazilere; haklarını
ödeyemeyeceğimiz şehitlerimizin
ailelerine tahsis edilmek üzere; TOKİ
aracılığıyla konutlar inşa edilmesidir.
Böylelikle bu vatan için canını feda
etmiş şehitlerimizin ailelerine sahip
çıkılmış olacak ve Türk gençliğinin
ruhunu boğmaya yönelik olayların
gündeme geldiği şu günlerde bu milli
ve manevi duygulardan uzak azınlık
gruplara karşı çok güzel bir cevap
verilmiş olacaktır.
Onlar temiz varlıklarıyla
bulundukları mekânı mayalayarak,
bütün unutmuşlara hatırlatacaklardır.
Ankara Şehitler Kenti önerinizin
ODTÜ’de hayata geçirilmesinin fiziki
nedenleri nelerdir?
Bizim “Ankara Şehitler Kenti”
fikrimiz, hiçbir şekilde ağaçlık alanlara
ve ormanlara dokunmadan, eğitim için
ayrılmış binalara dokunmadan; boş
kalan sahalarda TOKİ aracılığıyla konut
inşasını sağlamaya yöneliktir.
Bu konutlar ormana dokunmayacak,
onları yalnızca seyredecektir. Böylece
hem yerleşke içerisindeki pek çok
boş alan değerlendirilecek hem
de hepimizin emaneti olan şehit
ailelerine biraz olsun dünya rahatlığı,
gönül ferahlığı sunulmuş olacaktır. O
pencerelerinden seyrettikleri kudretli
ağaçlar gibi yeşerecektir şehit evlatları.
Bu imkânın onlara çok görülmemesi
gerektiğini düşünüyoruz.
Kamuoyu açıklamasında
bulunduktan sonraki süreçte gayet
olumlu geri dönüşler aldık. Ülkemizin
birçok vatandaşı Ülkü Ocaklarının
açıklamalarını ve projelerini
desteklemiştir. Biz bu vatanın evladıyız,
onların gönlünü biliriz ve sesi oluruz.
Şehitlerimizin emanetleri ülkemizin
her bir ferdi için çok değerli ve
vazgeçilmezdir.
Bu konuda da vatandaşlarımızdan
açıklamalarımıza hak vermekte
olduklarını işittik.
Ortadoğu Teknik Üniversitesinde
yaşanan birtakım talihsiz olaylar
hakkında neler düşünüyorsunuz?
ODTÜ içerisinde bulunan bazı
bölücü, ahlaksız, anarşist, azınlık
gruplar milli ve manevi değerlerimize
saygısızlıkta bulunup adeta meydan
okumaya çalışmışlardır. Bizim için

ODTÜ, ülkemizde bulunan değerli
ve önemli bir bilim yuvasıdır. Başka
amaçlar için araç olarak kullanılması
kesinlikle kabul edilemez. Bu sebeple
yaşanan olayları esefle kınamaktayız.
ODTÜ gibi değerli bir üniversitemizin,
devletimize karşı olan ve devletimizi
hedef alan grupların hamisi olmasına
asla izin vermeyeceğiz.
Tek bir vatan evladını fedaya
razı değiliz. Bu grupların üniversite
içerisinde yapılanması, yuvalanması
mümkün değildir. Bunların evlatlarımızı
şaşırtmak için çabalarının nafile
olduğunu tekraren belirtmek isteriz.
Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu
toprakların hiçbir yeri Türk milletine
ve değerlerine meydan okunacak yer
olmamıştır ve olmayacaktır. Sadece
ODTÜ değil, Türkiye’nin başka
herhangi bir üniversitesinde de devleti
ve milleti hedef alan saldırılara karşı dik
duruşumuzu her zaman sergileyeceğiz.
Kesinlikle temsil etmiyor. Zaten
tepkimizin bir nedeni de budur. ODTÜ
öğrencilerinin çok büyük bir kısmının
anılan gruplardan rahatsız olduğunu
sosyal medya ve benzeri mecralardan
da görebilirsiniz.
Dolayısıyla ODTÜ öğrencilerinin
eğitim ve öğretim haklarını zedeleyen,
verimli ve huzurlu bir eğitim hayatı
sürdürmesini engelleyen bu kesimler ne
ODTÜ öğrencilerini ne diğer üniversite
öğrencilerini ne de Türk gençliğini
temsil etmektedirler. Ülkü Ocakları
olarak her zaman Türk gençliğinin
arkasında onları destekleyecek
hizmetlerde bulunuyoruz. ODTÜ
içerisinde de vatanına, milletine,
değerlerine sahip çıkan binlerce
Türk genci bulunmaktadır. Bizler de
Ülkü Ocakları olarak her zaman bu
gençlerimizin yani asil Türk gençliğinin
yanındayız.
Türk gencinin çok büyük işler
başarabileceğine, vatanına ve milletine
hizmet edeceğine, ülkesini geliştirmek
için durmaksızın çalışacağına inancımız
tam. Türk gençliğinin ihtiyacı olan şey,
doğruyu yanlıştan ayırt edip gündem
olmaya çalışan bölücü görüşlülere fırsat
vermemek, öz benliklerini kaybetmeden
yüceltmek ve yüceltmektir.
unduğumuz “Ankara Şehit- ler
Kenti” projesi ODTÜ’nün bir güzel,
köklü eğitim yurdunun alnına sürülmek
istenen lekeye bir cevaptır.
Projemiz hakiki ODTÜ’lülerin gururu
olacaktır.”

GÖLBAŞI SUYUNA
SON 6 KiLOMETRE
ASKİ Genel Müdürlüğü,
Gölbaşı’nın merkezi başta olmak
üzere 650 bin kişiye içme suyu
sağlayacak olan ‘Mamak-Gölbaşı
Arası İçme Suyu Ana İletim Hattı’
projesinde sona yaklaştı.
İki ayrı güzergâhta devam eden
25 kilometrelik hattın 19 kilometresi
tamamlanırken, kalan 6 kilometrelik
kısmın ise 29 Ekim’e kadar bitirilmesi
hedefleniyor.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, “25 bin metrelik bir
metrajımız vardı şu an yapılmayı
bekleyen 5 buçuk, 6 kilometrelik
bir kısmımız kaldı. Gerek
projenin başlangıç noktası olan

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

Mamak merkez olsun gerekse de
Gölbaşı’nda Eymir Gölü güzergâhı
olsun, iki güzergâhtan karşılıklı
gelerek projeyi tamamlayacağız.
Hedefimiz projeyi önümüzdeki 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar
bitirmek” dedi.

ANKARA
ÇAMLIK
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Habercisi
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www.camlikankara.com

BAŞKENTTE CEM ADRIAN
VE SEVCAN ORHAN RÜZGARI ESTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ücretsiz olarak düzenlenen “Ankara
Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri” kapsamında, Yenimahalle Vedat Dalokay Parkı’nda
Cem Adrian; Beypazarı’nda ise Sevcan Orhan sevenleriyle buluştu.
Belediye’nin Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı, Vedat Dalokay Parkı’nda Cem
Adrian’ı sevenleriyle bir araya getirdi. Kendi
şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün
yorumlarla da tanınan Adrian, “Ankara’yı çok
özlemiştim uzun zamandır gelemiyordum.
Size çok teşekkürler ki şu an buradayım.
Bizi o kadar güzel karşıladınız ki bunun
karşılığını tam anlamıyla vereceğim hepinize
söz veriyorum harika bir gece olacak. Hoş
geldiniz” diye konuştu. ABB TV ve Büyükşehir
Belediyesi’nin sosyal medya hesapları
üzerinden de canlı olarak yayınlanan konser
izlenme rekoru kırdı.
Beypazarı’nda sahne alan sanatçı Sevcan
Orhan ise söylediği türkülerle dinleyenlerden
beğeni topladı. Beypazarı’nda olmaktan
ve konser vermekten memnun olduğunu
söyleyen Orhan, “Beypazarı’nda olmak
benim için çok büyük bir keyif. ABB’ye ve
Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a sevgilerimi
ve selamlarımı iletiyorum. Çünkü o kültür ve
sanata çok kıymet veren bir insan bu anlamda
müzisyenlere çok değer veriyor. Beypazarlılar
ile buluşmak benim için çok büyük bir keyif
çok teşekkür ederim. Başkanımız başta olmak
üzere tüm ekibine de teşekkür ediyorum”
dedi.
Ankara Kent Orkestrası’nın sahne
aldığı Beypazarı’nda ve Yenimahalle’de
çocukların aileleriyle birlikte eğlenceli vakit
geçirmesi için panayır alanları da kuruldu.
Kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama
etkinliğinden yarışmalara kadar birçok
etkinliğin düzenlendiği panayır alanlarına
çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.
Açık hava konserlerini dinlemeye gelen
Başkentliler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile
getirdi:
“-Zeynep Türkmen: Çok mutluyum ücretsiz
olduğu için geçenlerde para verip gitmiştim.
Mansur Başkan’a çok teşekkür ederim.
-Safa Eren Taşdemir: Kahramanmaraş’tan
Ankara’ya sınava geldim ve başarılı oldum.
Bunu kutlamak için geldim. Daha önce
Ankara’da bulunmamıştım ama gerçekten çok
sevindik. Özellikle konserin ücretsiz olması
bizi daha çok sevindirdi. ABB’ye çok teşekkür
ederiz.

Keçiören Belediyesi ilçede ikamet
eden üniversite öğrencileri için ücretsiz
nakliye hizmeti başlattı.
‘Biz sizi seve seve taşırız’ sloganıyla
başlatılan proje çerçevesinde ilçe
sınırları içinde yaşayan ve Keçiören
sınırları içindeki başka bir adrese evini
taşımak isteyen üniversite öğrencileri
belediyeden ücretsiz nakliye hizmeti
talep edebiliyor. Belediye ekipleri de
belirlenen gün ve saatte öğrencilerin
eşyalarını taşıma hizmeti veriyor. Ücretsiz
taşıma imkânından faydalanmak isteyen
öğrenciler, ‘0312 361 10 06’ numaralı
telefondan randevu alabiliyor. Üniversite
öğrencilerini hem masraftan kurtarmak
hem de ev taşıma stresinden uzak
tutmak için projeyi hayata geçirdiklerini
söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok,
“Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz her
türlü destek ülkemizin parlak yarınlarına
yaptığımız bir yatırımdır” dedi.

SÜT KAMYONU
TRAKTÖRE ÇARPTI

-Hilal Uyar: Bence güzel bir organizasyon
çünkü gençlere hitap ediyor ve toplum olarak
enerjisini yükseltiyor herkesin ve daha mutlu
oluyor. Gayet güzel.
-İsmail Şimşek: 22 yıldır Batıkent’te
oturuyorum. Mansur Başkanımıza teşekkür
ediyoruz böylesi güzel konserler düzenliyor.
7’den 70’e herkes gelip izliyor. Vedat
Dalokay Parkı Mansur Başkan gelene kadar
atıl durumdaydı, çürümeye yüz tutmuştu
etkinliklerle yeniden canlandı. Emeği geçen
herkese teşekkür ederiz. Sık sık konserler
oluyor, gelip izliyoruz.
-Ahmet Kızılay: Yozgat’ta ikamet ediyoruz
ve bugün buraya misafir olarak geldik.
İşim gereği haftanın 3-4 gününde Ankara
‘da bulunuyorum. Ama her geldiğimizde
şunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki
ABB’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok
memnunuz. Her geçen gün gözle görülür
değişiklikler meydana geliyor. Özellikle trafik
eskiden çok kötüydü. Fakat son bir buçuk
yılda daha da çözüldü dışarıdan birisi olarak
gözlemleyebiliyoruz. ABB’nin bugün yapmış

olduğu bu etkinlik bizim içinde bir sürpriz
oldu. Katılmak ve misafir olmak istedik. Emeği
geçen herkese çok teşekkür ederim.
-Dilhan Bayraktar Alpay: Mansur
Başkanımıza bu konser için çok çok teşekkür
ediyorum. Şehrimize en güzel sanatçıları
getirip, bize bu imkanları tanıdığı için
kendisine minnettarım.
-Berna Karagöz: Çok mutluyuz Başkanımıza
çok teşekkür ediyoruz bizi böyle bir konser
etkinliğiyle buluşturduğu için. Belediyemizin
hizmetlerinden çok memnunuz Başkanımızı
çok seviyoruz.
-Arzu Karasu: Beypazarı’nda kurulan
panayıra çocuğumu getirdim. Gayet eğlendi,
ücretsiz olduğu için daha cazip geldi. Güzel
bir etkinlik teşekkür ederim.
-Cemile Kurban: Beypazarı’nda
oturuyorum. Panayıra çocuğumu getirdim
Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz. Memnun
olduk.
-Çiğdem Temiz: Konserden çok memnun
kaldık. Panayır da çocuklarımız için çok güzel
oldu. Mansur Başkanımıza teşekkür ederiz.”

BAŞKAN DEMİREL’E ASFALT TEŞEKKÜRÜ
Etimesgut Belediyesi
tarafından merkez mahallelerde
başlatılan asfalt çalışması 30
Ağustos ve Kazım Karabekir
Mahallesi sakinleri Belediye
Başkanı Enver Demirel’e
teşekkür ziyaretinde bulundu.
30 Ağustos Mahallesi Muhtarı
Cengiz Kıran ve beraberindeki
mahalle sakinleri Başkan Enver
Demirel’e mahallede yapılan
Asfalt, Kaldırım ve tretuar
çalışmalarından dolayı teşekkür
etti. Yapılan çalışmalardan
büyük memnuniyet duyduklarını
ifade eden mahalle sakinleri
ve esnaf sokakların çok güzel
olduğunu ifade ettiler.
KazımKarabekir Mahallesi

Biz sizi seve
seve taşırız

Muhtarı Sabit Koçak ve mahalle
sakinlerinden oluşan heyet
ise mahallelerine yapılan
çalışmalardan dolayı başkan
Demirel’e teşekkür ziyaretinde
bulundu.
Mahalle esnafının ve mahalle
sakinlerinin bulunduğu heyet
başkan Demirel’e teşekkür
ederek çiçek takdim etti.
ÇALIŞMALARIMIZ
HIZ KESMEDEN
DEVAM EDECEK
Etimesgut genelinde
çalışmalarını hızla
sürdürdüklerini belirten
Belediye Başkanı Enver Demirel;
“Bütün mahallelerimizde
çalışmalarımıza hız kesmeden

devam edeceğiz Etimesgut
Belediyemizin sorumluluk alanı
içerisinde bulunan sokak ve
caddelerde Kaldırım, Tretuar
ve asfalt çalışmalarımız devam
edecek.
Mahallelerimizde ne eksimizi
varsa tamamlıyoruz. Etimesgut’u
güzelleştirmeye devam
ediyoruz” dedi.

Beypazarı-Ankara Yolu’nun 16'ncı
kilometresinde meydana gelen trafik
kazasında İ.L. yönetimindeki süt
kamyonu, kavşakta duran traktör ile
çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen
traktör, yolun kenarında bulanan
toprak alana düştü. Çevredeki
vatandaşların ihbarı üzerine olay
yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk
edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk
müdahale sonrası traktör sürücüsü
Osman T.'yi ağır yaralı olarak
hastaneye kaldırdı. Uyuduğu iddia
edilen süt kamyonu sürücüsü İ.L.
gözaltına alınırken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

