ANKARA’DA YOZGAT

KÖY ODASI SOHBETLERi
Yozgatlı Kültür
değerlerimizden Tarihçi Yazar
Rıfat Çakır; babasından kalma
Alcı Köyündeki misafirperverlik
geleneklerini köy odası sohbetleri
formatında; Kayaş Tepecik
Mahallesindeki adeta bir kültür
konağına çevirdiği evinde, her
hafta siyaset, sanat, bürokrasi,
sivil toplum platformları, basın,
iş dünyası, hukuk ve akademik

camiadan onlarca misafir
ağırlıyor.
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Yozgat Platformu Başkanı Kazım
Ekinci’nin muhterem annesi Hacı Zennure
Ekinci vefat etti. Merhume’nin cenazesi
Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’ne bağlı
Karayakup Beldesi’nde öğle namazına
müteakip kılınan cenaze namazının
ardından toprağa verilecek.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

BASKENTiN
8 AYLIK SUYU VAR

Yağışsız geçen sonbahar,
birçok bölgede kuraklık
riskini arttırdı.

İÇ SAYFADAve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı
HABERİŞehircilik
Çevre,

SAMANPAZARI YENIDEN

HAYAT BULACAK
Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
Ankara’nın Altındağ ilçesinde
yeniden hayata geçirilecek
olan Samanpazarı Meydanı ile
ilgili sosyal medya hesabından
paylaşımda bulundu.

ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ

MAZBATALARINI ALDI
Ankara
Büyükşehir
Belediyesi Çocuk
Meclisi’nin 27’inci
dönem üyeleri
mazbatalarını
Başkan Mansur
Yavaş’ın elinden
aldı.

“Çocuk hakları konusunda bu
kadar bilinçli bir nesle, birbirlerine
olan sevgileriyle, saygılarıyla
gözümüz arkada kalmadan emanet
edebileceğimiz Ankara olduğunu
görüyorum” diye konuşan Yavaş, tüm
çocukların 20 Kasım Çocuk Hakları
Günü’nü kutladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Çocuk Meclisi’nin 27’nci döneminin
açılışı ABB Başkanı
Mansur Yavaş’ın da
katıldığı mazbata
töreniyle gerçekleşti.

BAŞKENT'TE LÜKS ARAÇTA

ERKEK CESEDI BULUNDU
Başkent'te yol kenarına
park edilmiş lüks bir araçta
erkek cesedi bulundu.
Olay, Etimesgut ilçesi
Bağlıca Mahallesi'nde
gece saat 03.00 sıralarında
meydana geldi. İddialara
göre, sabah erken
saatlerde yol kenarına
pak edilmiş lüks bir araçta
erkek cesedi bulundu.
Çevre sakinlerinin ihbarı
üzerine olay yerine
jandarma ve olay yeri
inceleme ekipleri sevk
edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü
verilerine göre, 1 Ekim-18 Kasım'da Türkiye
genelinde kümülatif yağışlar ortalaması, uzun
yıllar ortalamalarına göre yüzde 46.3 oranında
azaldı. Yağışların azalması, barajlardaki su
seviyesinin de düşmesine yol açtı. İstanbul,
Bursa ve İzmir'de barajlardaki su seviyesi,
önemli oranda düşerken, sadece Ankara'daki
barajlarda artış yaşandı. Ankara'da geçen
yıl 18 Kasım'da yüzde 9.3 olan barajlardaki
doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde
21.9'a yükseldi, başkentte 8.2 aylık su kaldığı
kaydedildi.

ÇOCUK TIYATRO FESTIVALI
“FIRTINA” ILE FINAL YAPTI
Yenimahalle Belediyesi eğitim
öğretim yılı ara tatilini, Çocuk
Tiyatro Festivali ile eğlenceye
dönüştürdü. Festivalin ilk
gününden itibaren 5 farklı çocuk
oyununu 6 bine yakın çocuk izledi.
Festivalin finali ise Nazım Hikmet
Kongre ve Sanat Merkezi’nde

“Fırtına” adlı oyunla ile yapıldı.
Final oyununda çocukları yalnız
bırakmayan Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, Başkent
miniklerine bir de müjde vererek
sömestr tatilinde daha geniş
kapsamlı festivallerin yapılacağını
duyurdu.
HABERİ İÇ SAYFADA

YENİ EGO OTOBÜSÜ

BAŞKENT YOLLARINDA
Toplu ulaşımda hem
artan nüfus nedeniyle
yoğunluğu azaltmak
hem de konforu
artırmak amacıyla
alınan yeni 394 kırmızı
otobüsün tamamı
seferlerine başladı.

SOSYAL VE KÜLTÜREL

ETKINLIKLERIN MERKEZI OLDU

HABERİ DIŞ SAYFADA

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
“Başkentimizi tarihi Samanpazarı
Meydanı'na yeniden kavuşturacak
adımları atıyoruz” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim

SU ORANI ARTTI

Pursaklar Belediye Başkanı
Ertuğrul Çetin, Pursaklar
Gençlik Merkezi tarafından
‘‘Sosyal Medyadan Sosyal
Meydana’’ projesi kapsamında
Muhsin Yazıcıoğlu
Meydan’ında düzenlenen
etkinliğe katıldı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

BAŞKAN DEMİREL

'YA HAK DEDİ' OK ATTI
Etimesgutlular,
geleneksel Türk
Okçuluğu ile
Modern Okçuluk
deneyimini bir
arada yaşadılar.
Her yaştan
yüzlerce okçuluk
sporuna ilgi
duyan vatandaşın
katıldığı şölen
renkli görüntülere
sahne oldu.
Katılımcılar
arasında

profesyoneller de, ilk
kez ok yay kullananlar
da vardı. Çocuklar
ve gençler, okçuluk
eğitmenleri eşliğinde
ok atmanın heyecanını
yaşadılar.
2 gün süren şölene
Etimesgut Belediye
Başkanı Enver Demirel
de katıldı. Demirel,
çocuklarla sohbet
ettikten sonra Ya
Hak diyerek ok attı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

ALTINDAĞLI

GENÇLER BURSA’DA
Altındağlılar Türkiye'yi gezmeye devam
ediyor. Daha önce Ankara'nın ilçelerini ve
komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı gençler,
şimdi de Bursa’yı gezdi.
HABERİ DIŞ SAYFADA
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ANKARA’DA YOZGAT

KÖY ODASI SOHBETLERi
Yozgatlı Kültür değerlerimizden Tarihçi Yazar Rıfat Çakır; babasından kalma Alcı Köyündeki
misafirperverlik geleneklerini köy odası sohbetleri formatında; Kayaş Tepecik Mahallesindeki
adeta bir kültür konağına çevirdiği evinde, her hafta siyaset, sanat, bürokrasi, sivil toplum
platformları, basın, iş dünyası, hukuk ve akademik camiadan onlarca misafir ağırlıyor.

Ankara içi ve Ankara dışından her ilin
renkli simalarının iştirak ettiği bu güzel sohbet
ortamlarında konuklarına Yozgat yemekleri
ikram ediyor, Yozgat konuşuluyor, Yozgat
insanının güzel gönlü anlatılıyor.
KALABALIK DAVETLİ
Rıfat Çakır’ın Türkiye Millet Gecekondusu
adını verdiği hanesinin bu haftaki konukları
arasında Rahmetli Cumhurbaşkanımız
Turgut ÖZAL’ın en yakın çalışma arkadaşı
Emekli Bürokrat Başkent Anadolu Platformu
ve Ankara Meclisi Başkanı Gazeteci Yazar
Mehmet Akyol, Yabanlu Türkmen Oymakları
Genel Başkanı Elmas Yağmur, Es. ASKİ Genel
Müdürü Zülfikar Altay, Lisan Fen Akademileri
Sahibi Oğuzhan Sevim, Sürücü Kursları
Konfederasyonu Genel Başkanı Musa Ayan,
Gazeteci Yazar Meltem Güneş Fidan, Tarihçi
Yazar Gül Kılınç, Anadolu Platformu Genel
Başkanı Arzu Çakmak, Ankara Meclisi Genel
Koordinatörü Meral Asiller, Em. General Haşim
Efe, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Müjdat
Karayerli, Yüksek İhtisas Üniversitesi Dekanı
Prof.Dr.Kadirhan Sunguroğlu, Kırgızistan
Kültür Ateşesi Sabira Amangeldieva, KIR-DER
Başkanı Orhan Aydın, Ahi Medya Prodüksüyon
Sahibi Murat Köksal, Yenifakılı Kültür Platformu
Başkanı Ramazan İler, Udi Bestekar Ali
Demir, Ankara Büyükşehir Belediyesi Bşk.
Yrd. Peyzaj Mimarı Erol Coşar, Lisan Fen
Akademisi Sahibi Oğuzhan Sevim, Enerji
Uzmanı M.Behcet Akacun, Enerji Politikaları
Uzmanı Hakan Helvacı, Eğitimci Bürokrat
Şükran Uzer gibi renkli simalar vardı. Çamlık
Gazetesinin de davetli olduğu, fakat canlı maç
yayınımızdan dolayı gidemediğimiz bu güzel
ortama bizde uzaktan telefonla katılarak tüm
konuklara hoş geldiniz deme imkanı bulduk.
KENDİNE HAS USLUBU İLE ANLATTI
Telefon röportajında Rıfat Çakır’a
Kahvaltıda neler ikram ettiğini sorduk.
Yine konuklarının huzurunda kendine has
Yozgat ağzı ve üslubuyla; “Gıymatlı Tarık
Yılmaz Müdürüm, boön bi gağnı misafirim

var. Sobayı yahdıh, tavatır yuhâ ekmek
gevrediyoh, guvermiş çokeliğnen gom
gibi dürümler alıyoh. İki gazan Herleynen
bi guşşene Duğurcük Aşı bişitdirdim. Gôo
pahla gavutdurmasının üsdüne yımırta
gırdırdım. Omaç var, Mıhla var, Alcı Koyünden
yoğurt getitdirdim bi helke çalhama yapdıh,
meşireflerinen tumdurup tumdurup içiyoh.
Zatin çayın arhası heç kesilmiyo. Sobıya
kumpürde koteledim. Lafı gucaa düşürdük,
ha bire gubuz atıyoh, yav siz kunde geleciik
diyonuz gelmiyonuz, niye gelmediniz gurban
olduhlarım?” dedi.
Yozgat’ın renkli simalarından Yenifakılı
Kültür Platformu Başkanı Ramazan İler ise;
“Tarık Bey işlerim nedeniyle bir saatliğine
uğrayım dedim, 3 saat oldu ortamın
güzelliğinden bir türlü gidemiyorum. Türk
Halk Müziğinin efsane sesi TRT Sanatçısı
Mine Kuş’un muhteşem türküleri, Udi Bestekar
Ali Demir’in enfes Türk Sanat Müziği icraları
eşliğinde bu sohbetler akşamın geç saatlerine
kadar sürecek gibi. Gördüğüm kadarıyla bu
muhteşem sohbet ortamından en çok etkilenen
ise Kırgızistan kültür ateşesi hanımefendi.”
dedi.
Rıfat Çakır diyor ki; “Rahmetlik Anamın
gendi setenlediği Alcı Köyü bulgurunun
aynısından bi ilağen pilav bişiriyom, sumat
tahtası üzerine goca bi sininin üsdüne
guru yuhâ ekmaaen üsdüne ala ısıcahlı
doküyoh, suvannan, çalhamaynan girişiyoh.
Holding patronlarından kağıt toplayıcılarına,
Bakanlardan işsizlere, Öğrencilerden
öğretmenlere, yerlilerden yabancılara,
Sadaacısından, Deşiricisine, her siyasi partinin
en fanatik taraftarlarına gadar alayıcıımızda
aynı sufrıya otuyoh, veriyoh gaşşıı.” Diyor.
En kısa zamanda Çamlık Gazetesi
olarak biz de aynı sofraya ve aynı sohbete
iştirak edeceğiz ve oradaki güzellikleri
canlı yayınlarımızı siz hemşehrilerimizle
paylaşacağız. Tabii ki sizlerin ve hepimizin bu
ortama davetli olduğumuzu bilmenizi isteriz.

BASSAGLIGI
Yozgat Platformu Başkanı
Kazım Ekinci’nin muhterem annesi

HACI ZENNURE EKINCI'NIN

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
sevenlerine başsağlığı dilerim.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı

SAMANPAZARI YENIDEN

HAYAT BULACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, “Başkentimizi tarihi Samanpazarı
Meydanı'na yeniden kavuşturacak adımları atıyoruz”
dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yeniden
hayata geçirilecek olan Samanpazarı Meydanı ile
ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkenti tarihi Samanpazarı Meydanı’na yeniden
kavuşturacak adımları attıklarını belirten Kurum,
eski Altındağ Belediye Başkanlığı binasının olduğu
alanda hayata geçirilecek olan “Samanpazarı
Meydan Projesi” için incelemelerde bulunduklarını
ifade etti.
Bakan Kurum’a Altındağ Belediye Başkanı Asım
Balcı eşlik etti.

ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ

MAZBATALARINI ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Çocuk Meclisi’nin 27’inci dönem
üyeleri mazbatalarını Başkan
Mansur Yavaş’ın elinden aldı.

“Çocuk hakları konusunda bu kadar
bilinçli bir nesle, birbirlerine olan sevgileriyle,
saygılarıyla gözümüz arkada kalmadan emanet
edebileceğimiz Ankara olduğunu görüyorum”
diye konuşan Yavaş, tüm çocukların 20 Kasım
Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk
Meclisi’nin 27’nci döneminin açılışı ABB Başkanı
Mansur Yavaş’ın da katıldığı mazbata töreniyle
gerçekleşti.
Başkentin yönetiminde çocuklara doğrudan
söz hakkı tanıyan ve çocuklara haklarının
öğretildiği Çocuk Meclisi’nde yeni başkan ve
asil üyeler mazbatalarını Başkan Mansur Yavaş’ın
elinden aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
ile birlikte Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı
Dr. Serkan Yorgancılar ve Sosyal Hizmetler Daire
Başkanı Adnan Tatlısu da mazbata törenine
katılarak, çocukların heyecanına ortak oldu.
Tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları
Günü’nü kutlayan Yavaş, konuşmasında çocuklara
şu sözlerle seslendi:
“Çocuklarımız, demokratik ve birbirlerine
saygılı bir şekilde önergelerini verdiler. İnşallah
bunlar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde

de öncelikli olarak okunacak. Çocuk hakları
konusunda bu kadar bilinçli bir nesle, birbirlerine
olan sevgileriyle, saygılarıyla gözümüz arkada
kalmadan emanet edebileceğimiz Ankara
olduğunu görüyorum ve kendilerini çok tebrik
ediyorum, başarılı çalışmalar diliyorum.”
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı
Yorgancılar ise “Bugün Dünya Çocuk Hakları
günü. Biz de bu kapsamda Çocuk Meclisi’mizin
27. Dönem açılışını gerçekleştirdik. 92 farklı
ilköğretim okulundan öğrenciler temsilci oldu”
dedi.
9-14 yaş grubundaki çocukları bir araya
getiren Çocuk Meclisi kente çocuk gözüyle katkı
sağlayacak ve çalışma grupları ile ilgili konularda
raporlar ve projeler hazırlayarak akranlarının sesi
olacak. Yavaş’ın Çocuk Meclisi yeni üyelerinin
mazbata törenine katılarak heyecanlarına ortak
olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını
söyleyen 27. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Esma
Saraç, “Çok mutluyum, çok gururluyum. Bugün 20
Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve bu önemli
günde biz de mazbata törenimizi yapıyoruz. Yeni
dönemde ‘çocuk dostu’ bir kent için çalışacağız
ve Ankara’da çocuklar daha mutlu olacak”
sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

EKINCI’NIN ACI GÜNÜ
Yozgat Platformu Başkanı
Kazım Ekinci’nin muhterem annesi
Hacı Zennure Ekinci vefat etti.
Merhume’nin cenazesi Yozgat’ın
Sarıkaya İlçesi’ne bağlı Karayakup
Beldesi’nde öğle namazına
müteakip kılınan cenaze namazının
ardından toprağa verilecek.
Ekinci, annesinin vefatını şu
ifadelerle duyurdu; “Annem Hacı
Zennure Ekinci bu gün hakka

yürüdü. Cenaze defin işlemi doğum
yeri olan Yozgat Sarıkaya Karayakup
beldesinde 21 Kasım 2022
Pazartesi günü Sarıkaya merkez
caminde öğle namazına müteakip
kılınacak cenaze namazından
sonra Karayayakup beldesinde
defnedilecek.”
Çamlık Medya olarak
merhumeye Allah’tan rahmet ailesi
ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

ÇOCUK TIYATRO FESTIVALI
“FIRTINA” ILE FINAL YAPTI
Yenimahalle Belediyesi eğitim
öğretim yılı ara tatilini, Çocuk Tiyatro
Festivali ile eğlenceye dönüştürdü.
Festivalin ilk gününden itibaren 5 farklı
çocuk oyununu 6 bine yakın çocuk
izledi. Festivalin finali ise Nazım Hikmet
Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Fırtına”
adlı oyunla ile yapıldı.
Final oyununda çocukları yalnız
bırakmayan Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, Başkent miniklerine
bir de müjde vererek sömestr tatilinde
daha geniş kapsamlı festivallerin
yapılacağını duyurdu.
Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak
Kültür-sanat etkinlerine her zaman önem
verdik. Küçük, büyük, genç, yaşlı herkesi
birbirinden güzel etkinliklerde değerli
sanatçılar, tiyatrocularla bir araya

getiriyoruz. Sanatın birleştirici gücüne
her zamankinden daha çok ihtiyacımız
var. Birliğimizi, bütünlüğümüzü,
ülke sevgisini sosyal çalışmalarla
güçlendireceğiz. Çocuklarımıza da
sanatı sevdirmeliyiz. O zaman ülkemizin
geleceği de daha aydınlık olacaktır”
dedi.
Öğrencilerin ara tatili ile birlikte
başlayan festival, kentin kültür-sanat
yaşamına önemli katkı sağlarken,
çocukları tiyatro salonlarına çekti.
Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu’nun
sergilediği Pinokyo, Küçük Prens,
Çizmeli Kedi, Yaramaz Kediler ve Fırtına
adlı çocuk oyunları 15-20 Kasım tarihleri
arasında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat
Merkezi’nde 6 bine yakın çocuk için
sahnelendi.

BAŞKENT'TE LÜKS ARAÇTA

ERKEK CESEDI BULUNDU
Başkent'te yol kenarına park
edilmiş lüks bir araçta erkek cesedi
bulundu.
Olay, Etimesgut ilçesi Bağlıca
Mahallesi'nde gece saat 03.00
sıralarında meydana geldi. İddialara
göre, sabah erken saatlerde yol
kenarına pak edilmiş lüks bir
araçta erkek cesedi bulundu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine
olay yerine jandarma ve olay yeri
inceleme ekipleri sevk edildi.
Olayın yaşandığı bölgeye
yakın bir yerde bekçilik yapan
Çetin Karabulut, “Sabah saat 07.30
sıralarında jandarma gelip kapımı
çaldığında uyuyordum. Kimliğimi

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

istediler, 'Buyurun' dedim. 'Burada
bir şahıs intihar etmiş, herhangi bir
şüpheli araç veya bir ses duydunuz
mu?' diye sordular. Hiçbir şey
duymadığımı ve görmediğimi
söyledim. Jandarmalar, saat 11.30
civarında cenaze aracı geldikten
sonra cenazeyi alıp gittiler. Olay,
komutanların dediğine göre gece
saat 03.00 sıralarında gerçekleşmiş”
dedi.
Jandarma şahsın intihar ettiği
üzerinde dururken, şahsın kesin
ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda
yapılacak otopsi sonucunda belli
olacak. Olayla ilgili geniş çaplı
soruşturma başlatıldı.

ANKARA
ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
22 KASIM 2022
SALI

www.camlikankara.com

BAŞKAN DEMİREL

SOSYAL VE

KÜLTÜREL
'YA HAK DEDİ' OK ATTI ETKINLIKLERIN

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı ata
sporumuz olan okçuluk şölenine ev sahipliği yaptı.
Etimesgutlular, geleneksel Türk
Okçuluğu ile Modern Okçuluk
deneyimini bir arada yaşadılar.
Her yaştan yüzlerce okçuluk
sporuna ilgi duyan vatandaşın
katıldığı şölen renkli görüntülere
sahne oldu.
Katılımcılar arasında
profesyoneller de, ilk kez ok yay
kullananlar da vardı. Çocuklar
ve gençler, okçuluk eğitmenleri
eşliğinde ok atmanın heyecanını
yaşadılar.
OKÇULUĞA İLGİ ARTACAK
2 gün süren şölene Etimesgut
Belediye Başkanı Enver Demirel de

katıldı. Demirel, çocuklarla sohbet
ettikten sonra Ya Hak diyerek ok
attı. Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın
Türk tarihine ait tüm öğelerinin
anlatıldığı, yaşatıldığı bir okul
gibi olduğunu belirten Demirel,
“Tarihimizde önemli bir yere sahip
olan okçulukla ilgili müzemizde
kompozisyonlarımız yer alıyor. Bu
şölenimizle özellikle çocuklarımızın
ve gençlerimizin okçuluğu daha
yakından tanımalarını ve ilgilerini
artırmayı hedefledik” dedi.
Demirel, müzede Türk tarihindeki
önemli unsurları tanıtan etkinliklerin
devam edeceğini söyledi.

ALTINDAĞLI
GENÇLER BURSA’DA
Altındağlılar Türkiye'yi
gezmeye devam ediyor. Daha
önce Ankara'nın ilçelerini
ve komşu illeri keşfe çıkan
Altındağlı gençler, şimdi de
Bursa’yı gezdi.
Altındağlı gençlerin
yeni gezi rotası Bursa oldu.
Altındağlı gençler, Altındağ
Belediyesi tarafından
düzenlenen kültür gezileri
kapsamında, Bursa’da hem
maneviyat hem de eğlence
dolu bir geziye çıktı.
Bursa gezisi, Altındağlı
gençlerin büyük beğenisini
topladı. Altındağlı gençler,
kendilerine bu imkanları
sunan Altındağ Belediyesi'ne
ve Başkan Asım Balcı'ya
teşekkürlerini iletti.

GEZİLER DEVAM
EDECEK
Altındağlı gençler
için kültürel ve turistik
gezilerin devam edeceğini
söyleyen Altındağ Belediye
Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı
"Gençlerimiz geçen haftalarda
Kapadokya, Konya ve
Kastamonu bölgesinde geziye
çıkarak, unutmayacakları anlar
yaşadı. Şimdi yeni şehirler
keşfetme zamanı... Bu hafta da
gezi rotamıza Bursa eklendi.
Gençler Bursa’nın tarihi ve
turistik yerlerini gezdi. Hem
maneviyat dolu anlar yaşadılar,
hem de eğlendiler. İlerleyen
günlerde, gençlerimiz için
başka şehirleri de rotamıza
eklemeyi planlıyoruz." dedi.

YENİ EGO OTOBÜSÜ

BAŞKENT YOLLARINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel
Müdürlüğünün otobüs filosu, 2013 yılından beri ilk kez
yenilendi. Toplu ulaşımda hem artan nüfus nedeniyle
yoğunluğu azaltmak hem de konforu artırmak
amacıyla alınan yeni 394 kırmızı otobüsün tamamı
seferlerine başladı. Yeni otobüslerin tamamının
teslim alındığını sosyal medya hesaplarından yaptığı
paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş,
“Yolcu şikâyetlerini en aza indireceğiz” dedi.
Toplu taşımada seferberlik başlatarak Ankaralılara
daha hızlı ve konforlu toplu ulaşım imkânı sağlamayı
amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç
filosunu yenilemeye devam ediyor.
Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle
Başkentlileri toplu taşıma
kullanmaya teşvik etmek ve
konforlu seyahat imkânı
sağlamak için harekete
geçen EGO Genel
Müdürlüğü, ilk iş
olarak otobüs filosunu
yeniledi.
EGO Genel
Müdürlüğü, en son
2013 yılında alınan
ve ekonomik ömrünü
tamamlayan araçların
yerine filosuna tam 394 adet
yeni otobüs kattı. 3 yıl süren alım ve

teslim süreci tamamlanırken, 394 otobüsün tamamı
yolcu yoğunluğunun olduğu bölgelere dağıtıldı ve
seferlerine başladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı
paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Ankara’ya 2013 yılından beri ilk kez alınan 394
adet EGO otobüsümüzün teslimi tamamlandı. Ücretsiz
internet erişimi sunduğumuz otobüslerimizde şimdi
de yoldaki çukurları bile tespit edebilen akıllı kamera
dönemine başlıyoruz. Yolcu şikâyetlerini en aza
indireceğiz.”
EGO Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü
tamamlayan araçlar yerine teknolojik yeniliklerle
donatılmış modern
otobüsler satın aldı.
Otobüslerin daha sağlıklı
kullanılabilmesi için
şoförlere de eğitimler
verildi.
Kırmızı rengiyle
dikkat çeken
otobüslerde; alçak tabanlı
ve engelli yolcu erişimine
uygun donanımlar, USB
şarj ünitesi, kamera
güvenlik sistemi, yolcu
bilgilendirme sistemi ile
panik butonu bulunuyor.

MERKEZI OLDU

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul
Çetin, Pursaklar Gençlik Merkezi tarafından
‘‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’’
projesi kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu
Meydan’ında düzenlenen etkinliğe katıldı.
Pursaklar Belediyesi tarafından yeni
park ve meydanlar kazandırırken, mevcut
park ve meydanlarda gerçekleştirilen
büyük dönüşümlerin ardından kamu
kurumları başta olmak üzere kent
meydanları, birçok etkinliğe ev sahipliği
yapmaya devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı
‘‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’’
projesi kapsamında Pursaklar Gençlik
Merkezi tarafından sosyal, kültürel ve
sportif birçok etkinlik düzenlendi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe
Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte
Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nı ziyaret
ederek mini turnuvaların, özel etkinliklerin
yapıldığı alanda gençlerin arasına karışarak
keyif dolu vakit geçirdi.
Pursaklar’ın meydanlarında gençler,
sosyal medyadan bir nebze de olsa koparak
sosyalleşme imkânı bulduklarını belirten
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Gençlik
Merkezimizin ev sahipliğinde düzenlenen
‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’
etkinliğine İlçe Kaymakamımız Mehmet
Yıldız ile birlikte katıldık. Stant alanlarını
tek tek gezerek gençlerimizle sohbet ettik.
Yeni yaptığımız meydanın böyle güzel
organizasyonlarda kullanılması bizleri
ayrıca mutlu ediyor. İlerleyen günlerde
ilçemizde hemşehrilerimizin hizmetine
sunduğumuz meydanlarımızdaki sosyal,
kültürel ve sportif canlılığı korumaya devam
edeceğiz’’ dedi.

