ŞEHİR HASTANESİ'Ni

iNCELEDi
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca,
Ankara'ya yeni yapılan
Etlik Şehir Hastanesi'ni
ziyaret ederek,
incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca,
Twitter'daki hesabından
yaptığı açıklamada,
"Açılış müjdesini Sayın
Cumhurbaşkanı'mızın
verdiği Etlik Şehir
Hastanesi'nde, son
hazırlıklar sebebiyle
incelemelerde
bulunduk" dedi.
Haberi iç sayfada
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Müjdeyi verdi...

E-DEVLET ÜZERiNDEN

YAPILABiLECEK

AŞURE iKRAM ETTi
Edinilen Ankara gelişmesine göre
Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören
İlçe Başkanı Muhammed Kaya,
Keçiören'de vatandaşlara aşure
ikram etti. Büyük Birlik Partisi (BBP)
Keçiören İlçe Başkanı Muhammed
Kaya, Keçiören'de vatandaşlara aşure
ikram etti. Haberi iç sayfada

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada e-Devlet'teki

bir yeniliği duyurdu. Bozdağ, bu alanda bugüne kadar çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.
TANITIM TÖRENİNE KATILDI
Bozdağ, "Bundan böyle her Türk vatandaşı
e-Devlet üzerinden usulüne uygun başvurduğu
zaman evinden, iş yerinden, arabasından,
nerede bulunursa bulunsun oradan Adli Sicil
Bilgi Sistemi'ne erişme ve adli sicil kaydını
öğrenme, alma ve oradaki kayıtların şartlar
oluştuğunda silinmesini talep etme hakkına
sahip olacaktır." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara
Hakimevi'nde düzenlenen "Adli Sicil Bilgi
Sistemi Tanıtım Töreni"nde bir konuşma
gerçekleştirdi. Adli sicil kayıtlarının hukuka
uygun toplanmasının, korunmasının ve ilgili
yerlere güven içinde iletilmesinin önemine
dikkati çeken Bozdağ, bu alanda bugüne kadar
çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.

MUHARREM AYI

ETKINLIĞINDE

ANKARALILAR BULUŞACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Muharrem Orucu’nun ardından
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
Başkentlileri “Birlik Aşı Aşure
Etkinliği”nde bir araya getirecek.
21 Ağustos Pazar günü Gençlik
Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte
Özcan Türe ve Sabahat Akkiraz’ın
türkülerini Ankaralılar ile
söyleyecek. HABERİ DIŞ SAYFADA

"GELME DÖNEMİ KAPANDI"
Adli sicil kayıtlarının, sürelerin dolmasından
ya da yasaların sunduğu imkanların
kullanılmasıyla silindiğini anlatan Bozdağ,
şöyle devam etti: "Hayata geçirdiğimiz yeni
Adli Sicil Bilgi Sistemi'yle beraber ülkemizde
insanlarımızın adli sicil kayıtlarını sildirmek
için artık Ankara'ya gelme dönemi kapandı.
Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Sinop'a ülkenin
dört bir yanından adli sicil kaydını sildirmek
isteyen insanlarımız zamandan tasarruf ediyor,
masraftan kurtuluyor. Haberi İç sayfada

ÖNLEM ALINMALI KAMULAŞTIRMA

RESTORASYON KARARI ALINDI
BAŞLATILMALI
HIDIRLIKTEPE’DE
MEKANI CENNET OLSUN
Ankara'nın önemli kanaat önderinden
Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna
uğurlandı. Ankara'da önemli kanaat
önderlerinden Siirt Tillo Eşraf ve Seyyid
ailesinden olan Seyyid Hacı Osman Yücel,
beyin kanaması nedeniyle bir süredir
tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında
yaşamını yitirdi.
HABERİ İÇ SAYFADA

SONA DOĞRU

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tarihi Ankara
Kalesi surlarındaki çatlakların büyüdüğünü
ve yenilerinin eklendiğine dikkat çekerek
“Acilen önlem alınmalı ve restorasyon süreci
başlatılmalıdır” çağrısı yaptı.

KARAPÜRÇEK SEMT HALI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)
yıllardır atıl vaziyette bulunan Hıdırlıktepe,
Atıfbey Mahallesi ve İsmetpaşa’yı kentsel
dönüşüm projesi ile yeniden kalkındıracak.
İki aşamalı olarak yapılacak projede
110 hektarlık alanın Ankara Kalesi, Hacı
Bayram-ı Veli Cami ve Ulus’a bakan kısmına
sosyal tesislerin yer aldığı rekreasyon
alanı, Yenidoğan’a bakan kısmına ise hak
sahipleri için 500 konut inşa edilecek.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara’nın Sincan
ve Kahramankazan ilçesinde bulunan özel
mülkiyet kapsamındaki taşınmazların, Ankara
Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi
Bölgesinde gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri
için acele kamulaştırılma kararı Resmi Gazete'de
yayımlandı. Haberi iç sayfada

KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

HABERİ DIŞ SAYFADA

Altındağ Belediyesi
tarafından düzenlenen,
“Her mahalleye bir
kütüphane” sloganıyla
Altındağ’a yeni bir
kütüphane kazandırmaya
devam ediyor. Karapürçek
Mahallesi’ndeki semt
hali, kütüphane oluyor.

HABERİ DIŞ SAYFADA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Müjdeyi verdi...

E-DEVLET ÜZERiNDEN

YAPILABiLECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada e-Devlet'teki

bir yeniliği duyurdu. Bozdağ, bu alanda bugüne kadar çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.

Bozdağ, "Bundan böyle her Türk
vatandaşı e-Devlet üzerinden usulüne uygun
başvurduğu zaman evinden, iş yerinden,
arabasından, nerede bulunursa bulunsun
oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme ve
adli sicil kaydını öğrenme, alma ve oradaki

kayıtların şartlar oluştuğunda silinmesini
talep etme hakkına sahip olacaktır." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara
Hakimevi'nde düzenlenen "Adli Sicil Bilgi
Sistemi Tanıtım Töreni"nde bir konuşma
gerçekleştirdi. Adli sicil kayıtlarının hukuka

uygun toplanmasının, korunmasının ve ilgili
yerlere güven içinde iletilmesinin önemine
dikkati çeken Bozdağ, bu alanda bugüne
kadar çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.
Adli sicil sisteminin, adli istatistiklerin
dünyaya örnek hale geldiğini ifade eden
Bozdağ, yeni "Adli Sicil Bilgi Sistemi"nin
hız ve kolaylık sağlayacağını dile getirdi.
Bozdağ, önceki dönemlerde sabıka kaydı
almak ve başka hizmetlerden faydalanmak
için vatandaşların uzun süre kuyruklarda
beklediğini hatırlattı. AK Parti iktidarlarında
hizmet almak için kuyruğa girme döneminin
sona erdirildiğinin altını çizen Bozdağ,
kamu hizmetlerinin tamamına vatandaşların
erişiminin kolaylaştırıldığını anlattı. Bakan
Bozdağ, Adli Sicil Bilgi Sistemi ile büyük
dönüşümün hayata geçirileceğini vurguladı.
"ANKARA'YA GELME
DÖNEMİ KAPANDI"
Adli sicil kayıtlarının, sürelerin
dolmasından ya da yasaların sunduğu
imkanların kullanılmasıyla silindiğini
anlatan Bozdağ, şöyle devam etti: "Hayata
geçirdiğimiz yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'yle
beraber ülkemizde insanlarımızın adli sicil
kayıtlarını sildirmek için artık Ankara'ya
gelme dönemi kapandı. Edirne'den Kars'a,
Hakkari'den Sinop'a ülkenin dört bir

yanından adli sicil kaydını sildirmek isteyen
insanlarımız zamandan tasarruf ediyor,
masraftan kurtuluyor.
"HER YERDEN ADLİ SİCİLİN
SİLİNMESİNİ TALEP
EDEBİLECEKSİNİZ"
Bundan böyle her Türk vatandaşı
e-Devlet üzerinden usulüne uygun
başvurduğu zaman evinden, iş yerinden,
arabasından, nerede bulunursa bulunsun
oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme
ve adli sicil kaydını öğrenme, alma ve
oradaki kayıtların, şartlar oluştuğunda
silinmesini talep etme hakkına sahip
olacaktır. Dakikalar içerisinde kayıt sildirme
başvurusu netice olarak dönecektir.
SMS'le de kaydının silindiği kendisine
bildirilecektir."
"BÜROKRASİ DEVRE DIŞI KALACAK"
Yeni uygulamayla bürokrasinin devre
dışı olacağına işaret eden Bozdağ, hız ve
güven içerisinde işlemlerin yapılacağını
bildirdi. Adli sicil kayıtlarının belirli bir
süre dolduktan sonra silinebildiğini aktaran
Bozdağ, "Bugün devreye sokacağımız yeni
uygulamada yasal sürelerin dolması üzerine
vatandaşın talebi olmaksızın resen Adli Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğümüz, adli sicil
kayıtlarını silecektir." bilgisini paylaştı.

MINIK EBRAR'IN BÜYÜK SEVINCI
Ankara'da çöp temizleme
kamyonunu çok seven ve her gün
geçerken el sallayan 4 yaşındaki
Ebrar Uran'a sürpriz yapan Altındağ
Belediyesi görevlileri, minik kızı çöp
kamyonu ile gezdirdi.
Ankara'da çöp temizleme
kamyonunu çok seven ve her gün
geçerken el sallayan 4 yaşındaki
Ebrar Uran'a sürpriz yapan Altındağ
Belediyesi görevlileri, minik kızı çöp
kamyonu ile gezdirdi.
Güneşevler Mahallesi'nde oturan ve
çöp kamyonlarını çok seven 4 yaşındaki
Ebrar Uran'ın çöp kamyonuyla gezme
dileği gerçek oldu. Her geçişlerinde el
salladığı temizlik personelinin dikkatini
çeken Ebrar için unutamayacağı bir
sürpriz hazırlandı. Çöp kamyonunu
balonlarla süsleyen Altındağ Belediyesi
temizlik personeli, Ebrar'ın yaşadığı
sokağa gitti. Çöp kamyonunun gelişini
her zaman olduğu gibi pencere
önünde bekleyen minik Ebrar, temizlik
personelinin davetiyle aşağı indi.
Kendisi için hazırlanan yeleği giyen
ve şapkasını takan Ebrar, daha sonra
çöp kamyonuna oturarak mahallede tur
attı. Yüzünden gülücük eksik olmayan

Ebrar, unutamayacağı dakikalar yaşadı.
Ebrar'ın her gün sokaklarından
geçen çöp kamyonunu ilgiyle
beklediğini ve her geçişlerinde
selamladığını söyleyen anne Figen
Uran, kızına yapılan sürpriz karşısında
çok duygulandıklarını belirtti. Bu
kadar detaylı ve çok özenli bir sürpriz
beklemediklerini söyleyen Uran, "Kızım
için unutamayacağı bir gün oldu. Çok
özenle hazırlanmış bir sürpriz. Emeği
geçen herkesin emeklerine sağlık.
Kızım için çok güzel bir anı olacak.
Sağ olun var olun. Altındağ Belediye
Başkanımız Sayın Asım Balcı'ya çok
teşekkür ederim" dedi.
Altındağ'da her ne yapılıyorsa
çocukların geleceği ve mutluluğu için
yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye
Başkanı Asım Balcı ise, "Minik Ebrar
sevgisiyle, ilgisi ve güler yüzüyle
temizlik personellerimizin dikkatini
çekmiş. Biz de onun bu sevgisini ve
ilgisini karşılıksız bırakmamak istedik,
onun için unutamayacağı bir sürpriz
hazırladık. Ebrar çok mutlu oldu,
unutamayacağı bir deneyim yaşadı.
O mutlu olunca biz de mutlu olduk"
ifadelerini kullandı.
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AŞURE iKRAM ETTi

ŞEHİR HASTANESİ'Ni

Edinilen Ankara gelişmesine
göre Büyük Birlik Partisi (BBP)
Keçiören İlçe Başkanı Muhammed
Kaya, Keçiören'de vatandaşlara
aşure ikram etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP)
Keçiören İlçe Başkanı Muhammed
Kaya, Keçiören'de vatandaşlara
aşure ikram etti.
BBP Keçiören İlçe
Başkanlığı'nda düzenlenen aşure
ikramı programına, Keçiören
Belediye Başkanı Turgut Altınok,
BBP Kadın Kolları Genel Başkanı
Dilek Keskin, BBP Ankara İl
Başkanı Av. Alperen Kılıç, ABB
Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal,
Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı
Zafer Çoktan, Keçiören Belediye

Meclis Üyesi Mümtaz Yıldırım ve
Keçiören halkı katıldı. Programda
konuşan BBP Keçiören İlçe
Başkanı Kaya "Alevi'si, Sünni'si,
Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü ve Kürdü
hepimiz biriz ve beraberiz. Bu
birlikteliğimizi yıkmak için çok
mücadele verenler oldu olacakta.
Bu oyunlara gelmememiz gerekir.
Şehit liderimiz merhum Muhsin
Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi,
'Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz"
Genel Başkanımız Sayın Mustafa
Destici'nin Keçiören olarak daima
yanındayız. Seçim yaklaşıyor
zalime fırsat vermeyen bu tavrımız
mazlumun her zaman destekçisi
olmuştur" dedi.
Haber Merkezi

iNCELEDi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Ankara'ya yeni yapılan Etlik Şehir
Hastanesi'ni ziyaret ederek,
incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca,
Twitter'daki hesabından yaptığı
açıklamada, "Açılış müjdesini Sayın
Cumhurbaşkanı'mızın verdiği Etlik
Şehir Hastanesi'nde, son hazırlıklar
sebebiyle incelemelerde
bulunduk. Türkiye'nin alan olarak
en büyük hastanesi olan Etlik
Şehir Hastanesi'nin toplam yatak
kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik
sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı
olsun" dedi.

MEKANI CENNET OLSUN
Ankara'nın önemli kanaat önderinden
Seyyid Hacı Osman Yücel son
yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'nın önemli kanaat önderinden
Seyyid Hacı Osman Yücel son
yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da önemli kanaat önderlerinden
Siirt Tillo Eşraf ve Seyyid ailesinden olan
Seyyid Hacı Osman Yücel, beyin kanaması
nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede
93 yaşında yaşamını yitirdi. Yücel'in cenazesi, Hacı
Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan namaz sonrasında
Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Beyin kanaması geçirdiği güne kadar insanları

hayır yapmaya yönlendirdiği ve halen
birçok çocuğun da eğitimini üstlendiği
bilinen Yücel'in cenaze namazı kalabalık
bir cemaatle kılındı. Seyyid Hacı Osman
Yücel'in oğlu Hasan Hüseyin Yücel,
babasının çok güzel işler yaptığını
belirterek, "93 yaşına kadar çok
güzel işler yaptı, çok güzel hizmetler
yaptı. Hastanede yattığı sırada çok
üzüntülüydüm. Ama defin öncesi musallada yüzünü
açtıklarında bütün hüznüm kayboldu. Ben orada
nurlar içerisinde bir insan gördüm. Ben böyle bir
babanın evladı olduğum için kendimi çok şanslı
hissediyorum" dedi.

HIDIRLIKTEPE’DE SONA DOĞRU
Ankara Büyükşehir Belediyesi
(ABB) yıllardır atıl vaziyette bulunan
Hıdırlıktepe, Atıfbey Mahallesi ve
İsmetpaşa’yı kentsel dönüşüm projesi ile
yeniden kalkındıracak.
İki aşamalı olarak yapılacak projede
110 hektarlık alanın Ankara Kalesi,
Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Ulus’a
bakan kısmına sosyal tesislerin yer
aldığı rekreasyon alanı, Yenidoğan’a
bakan kısmına ise hak sahipleri için 500
konut inşa edilecek. Projeye 2016’da
başlandığını 2012’de afet riski altında
olan alan ilan edilerek kentsel dönüşüm
yetkilerinin ABB’ye devredildiğini
belirten ABB Özel Projeler ve Dönüşüm
Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya
proje ile ilgili şunları söyledi: “110
hektarlık bu alanın içerisinde 5 bin
200 gecekondu vardı. Bu alanların,

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

Ankara kentine kazandırılacak bir alan
olması gerektiği düşüncesiyle iki yıl
önce projelerimize başladık. Kentsel
dönüşüm alanı içerisinde bugüne kadar
hak sahiplerinin yüzde 85’e yakınının
mülkiyetleri ve gecekonduları belediye
tarafından teslim alınmış, yıkılmış ve
bu hak sahiplerine şu ana kadar 500
adet konut taahhüdünde bulunulmuştur.
Yapacağımız konutlar ise Ankara
kentinin siluetini bozmayacak bir
şekilde yapılacak. Proje çalışmamız
sonuçlanmak üzere. 360 bin metrekare
büyüklüğünde bir alanı Ankara’ya
kazandırmayı hedefliyoruz. Proje
kapsamında yamaçlarda hiçbir şekilde
konut olmayacak. Ayrıca Bentderesi
Vadisi’nin su ögesi olan Hatip
Çayı’nın tekrar ortaya çıkarılmasını
sağlayacağız.”

ANKARA
ÇAMLIK
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MUHARREM AYI ETKINLIĞINDE

ANKARALILAR BULUŞACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Orucu’nun ardından geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da Başkentlileri “Birlik Aşı Aşure Etkinliği”nde bir araya getirecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Muharrem Orucu’nun ardından
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
Başkentlileri “Birlik Aşı Aşure
Etkinliği”nde bir araya getirecek.
21 Ağustos Pazar günü Gençlik
Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte
Özcan Türe ve Sabahat Akkiraz’ın
türkülerini Ankaralılar ile
söyleyecek. Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Muharrem Ayı’nın
ardından “Birlik Aşı Aşure Etkinliği”
düzenleyerek, geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da binlerce Başkentliyi
bir araya getirecek. ABB Başkanı
Mansur Yavaş’ın koronavirüs
sürecinde yaptığı çağırılarla birlik,
dayanışma ve bereketin simgesi
hâline gelen Ankara, şimdi de 21

Ağustos Pazar günü gerçekleşecek
“Birlik Aşı Aşure Etkinliği” ile birlik,
beraberlik ve dayanışma mesajları
paylaşıldı. Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı ile Ankara Kent
Konseyi’nin öncülüğünde ve sivil
toplum kuruluşlarının desteğiyle
gerçekleşecek olan etkinliğe
Gençlik Parkı ev sahipliği yapacak.
Zafer Akkaş’ın sunumunu yapacağı
“Birlik Aşı Aşure” etkinliğinde
Ankaralılar semah dönecek, birlikte
türküler söyleyecek. 21 Ağustos
Pazar günü sat 15.00 itibarıyla
başlayacak etkinliklerde, saat
20.00’de Özcan Türe, 21.00’de ise
Sabahat Akkiraz Gençlik Parkı’nda
sahne alacak.

KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI
Cumhurbaşkanı
kararı ile Ankara’nın
Sincan ve
Kahramankazan
ilçesinde bulunan özel
mülkiyet kapsamındaki
taşınmazların, Ankara
Uzay ve Havacılık
İhtisas Organize
Sanayi Bölgesinde
gerçekleştirilecek
yatırım faaliyetleri için
acele kamulaştırılma
kararı Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Resmi Gazete'de
yayımlanan
Cumhurbaşkanı
kararına göre,
Ankara'nın Sincan
ilçesi, İlyakut Mahallesi
ile Kahramankazan
ilçesi, Saray ve Fethiye
Mahalleleri sınırlarında

bulunan ve ekli
listede kamulaştırma
bilgileri gösterilen
özel mülkiyete konu
taşınmazların, Ankara
Uzay ve Havacılık
İhtisas Organize
Sanayi Bölgesinde
gerçekleştirilecek
yatırım faaliyetleri
için ihtiyaç duyulan
üretim alanlarının
oluşturulması
amacıyla Ankara
Valiliği Yatırım İzleme
ve Koordinasyon
Başkanlığı
tarafından acele
kamulaştırılmasına,
2942 sayılı
Kamulaştırma
Kanununun 27'nci
maddesi gereğince
karar verildiği belirtildi.

KARAPÜRÇEK SEMT HALI

KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Karapürçek Mahallesi’ndeki semt
hali, kütüphane oluyor. Altındağ
Belediyesi tarafından düzenlenen,
“Her mahalleye bir kütüphane”
sloganıyla Altındağ’a yeni bir
kütüphane kazandırmaya devam
ediyor. Karapürçek Mahallesi’ndeki
semt hali, kütüphane oluyor. Altındağ
Belediyesi tarafından düzenlenen,
“Her mahalleye bir kütüphane”
sloganıyla Altındağ’a yeni bir
kütüphane kazandırmaya devam
ediyor.
Altındağ Belediye Başkanı
Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatı
doğrultusunda, Karapürçek

Mahallesi’nde bulunan semt hali
kütüphaneye dönüştürülüyor. Üye
sayısı 25 bine yaklaşan mahalle
kütüphanelerine gösterilen ilgiden
dolayı çok mutlu oldukların belirten
Başkan Balcı "Kütüphanelerimizin
aktif üye sayısı 25 bine ulaştı. Her
yaştan Altındağlı vatandaşımız
kütüphanelere büyük ilgi gösteriyor.
Bu da bizi yeni kütüphaneler yapmak
için motive ediyor. Altındağ’a daha
fazla kütüphane kazandırmak için var
gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Başkan Balcı ayrıca, "Görüyoruz
ki, kütüphaneler önemli bir
ihtiyaç... Her gittiğimiz ortamda

öğrenci kardeşlerimiz hem ders
çalışabilecekleri hem de rahat
rahat kitap okuyup, araştırma
yapabilecekleri mekanlar istiyorlar.
Biz de onlar için elimizden geleni
yapıyoruz. İnşallah Altındağ'ın her
mahallesine kütüphane yapacak,
öğrencilerimize çok daha uygun
koşullar sunacağız. Karapürçek’teki
semt halinin de kütüphaneye
dönüştürülmesi düşüncesi mahalle
sakinleri tarafından da beğeni
topladı. İnşallah kısa sürede çok
güzel bir kütüphaneyi mahallemize
kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi

ÖNLEM ALINMALI

RESTORASYON
BAŞLATILMALI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tarihi
Ankara Kalesi surlarındaki çatlakların
büyüdüğünü ve yenilerinin eklendiğine
dikkat çekerek “Acilen önlem alınmalı
ve restorasyon süreci başlatılmalıdır”
çağrısı yaptı.
Mimarlar Odası Ankara Şube
Başkanı Tezcan Karakuş Candan
yaptığı açıklamada özetle şunları
kaydetti:“Çatlaklara yenilerinin
eklendiğini, çatlakların giderek
derinleştiğini ve faciaya ramak
kaldığını yerinde inceledik. Ankara’nın
kent tarihiyle neredeyse yaşıt olan
Ankara Kalesi’ndeki bu çatlaklar
telafisi mümkün olmayan zararlara
neden olacaktır. Defalarca kez uyarılar
yapılmış olmasına rağmen müdahale
edilmiyor olmasını anlamak mümkün
değil. Surlar yıkılırsa altında kalan
önlem almayanlar olur. Surların önüne
üzerinde ‘Dikkat surlara yaklaşmak
can güvenliği açısından tehlikeli ve
yasaktır’ yazılı tabela yerleştirilmesi
ayıptır. Aynı zamanda yetkililerin
görevlerini yapmadıklarının da
göstergesidir.
YIKIM YAŞANMADAN
HAREKETE GEÇMELİ
Biricik olan Ankara Kalesi’nin
korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılması için giderek büyüyen
çatlaklar konusunda önlem alınmasını
bir kez daha hatırlatıyoruz.
Kale surlarının jeolojik katmanları
açısından savunmasız bırakılmasının
bilimsel ve mühendislik anlamında
hiçbir açıklaması olamaz. Tarihi
surların telafi olmayacak şekilde zarar
görmesinin acilen önüne geçilmelidir.
Sel baskınlarında su tahliyesini
yapılamaması da kale surlarını tehdit
etmektedir.
Olası bir yıkım yaşanmadan,
insanların can güvenliği tehlikeye
girmeden, Koruma Kurulu ve Ankara
Büyükşehir Belediyesi harekete
geçmelidir.”

