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BAŞKENT'TE ÇEYREK ASIR SONRA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan
Mer An Motorlu Araçlar Mercedes servisi 2
bin metrekare kapalı alanda müşterilerine
hizmet veriyor. Mer An Motorlu Araçlar
Mercedes servisinde 4 kardeşi ile birlikte
çalıştıklarını dile getiren Ramazan Aydın,
aslen Kadışehrili olduğunu, sektöre ise 1995
yılında giriş yaptıklarını söyledi. Etismegut’ta
2 bin metrekare kapalı, 800 metrekare de açık
alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Aydın, “4
kardeşimle birlikte bu işi icra ediyoruz. Hepimiz
farklı bölümlerde şef olarak bulunuyoruz. 2014
yılından beri de Meran Mercedes Motorlu
Araçlar, Mercedes Özel Servisi’ni kurduk" diye
konuştu. Haberi iç sayfada

BiR iLK GERÇEKLEŞTiRiLECEK
Başkent yıllar sonra ilk kez bir kürek yarışına ev sahipliği yapacak. 24-26
Haziran 2022 tarihlerinde Ankara-Gölbaşı’nda gerçekleşecek Gençler Türkiye
Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası hakkında konuşan Gölbaşı Belediye
Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşımız sporun merkezi olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor. Kürekler 25 yıl sonra Gölbaşımızda çekilecek” dedi.
EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Başkentte düzenlenecek Gençler Türkiye
Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası için
geri sayım başladı. Kürek sporcularının
mücadele edeceği yarışların hazırlıklarına
Mogan Gölü’nde start verildi. Başkentte yirmi
beş yıl aranın ardından küreklerin çekileceği
yarışlarda, Gençler Türkiye Kupası ile Deniz
Küreği Türkiye Kupası yarışları da eş zamanlı
olarak gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir
yanından yüksek katılımın beklendiği yarışlarda
Ankara, çeyrek asır sonra ilk kez kürek
yarışlarına ev sahipliği yapacak" dedi.

GÖLBAŞI’NDA KÜREK ÇEKECEK

SÖZÜNÜ VERMİŞTİK
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek “Gölbaşı’nı sanat, spor, ekonomi
ve turizmin başkenti yapacağımızın sözünü
vermiştik. Şimdi bu sözlerin gerçek olduğunu
görmek bizleri çok mutlu ediyor. Başkentimiz
hak ettiği yere gelecek” diye konuştu.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından
düzenlenen Gençler Türkiye Kupası ve
Deniz Küreği Türkiye Kupası, 24-26 Haziran
2022 tarihlerinde Ankara-Gölbaşı’nda
gerçekleştirilecek. Bin ve 2 Bin metrelik
parkurlarda gerçekleştirilecek olan yarışların
Gençler Türkiye Kupası ayağında Kadınlar ve
Erkekler klasmanında Genç, Yıldız ve Küçük
takım sporcuları Tek Çifte, İki Tek, İki Çifte, Dört
Tek, Dört Çifte ve Sekiz Çifte kategorilerinde
yarışacak. Haberi iç sayfada

HAYVANCILIK

SEKTÖRÜNÜ
GÖRÜŞTÜLER
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
Mahmut Gürcan, Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i
makamında kabul ederek küçükbaş
hayvancılık sektörüne dair birtakım
görüşmelerde bulundu. HABERİ İÇ SAYFADA

KURBAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Altındağ Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıkları
hızlandırdı. Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim
alanına, Türkiye'nin dört bir tarafından kurbanlıklar gelmeye
ve yerleşmeye başladı. Tatlar Mahallesi'nde bulunan Kurban
Satış ve Kesim Alanı, Kurban Bayramı'nda yine Altındağlıların
yüzünü güldürecek. Baştan aşağı yenilenen ve tam kapasiteyle
hizmet veren tesis, bu yıl da en iyi hizmeti vermeye hazırlanıyor.
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bu yıl da
alanda hem satış hem de kesim hizmetinin en modern şekilde
yapılacağını ve gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alınacağını
söyledi. HABERİ İÇ SAYFADA

"25 YILIN iHMALi VAR

Bakan Kirişçi yangın hakkında konuştu:

ÇÖZÜMÜ BiZ ÜRETECEĞiZ"

"ÇOK KORKUTUCU,

ÜRKÜTÜCÜ DEĞILDI"
Muğla'nın Marmaris
ilçesinde yangın meydana geldi.
Söz konusu yangını "Yangın
Yönetim Merkezinden" takip

ettiklerini belirten Tarım ve
Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit
Kirişci, "Yangın 20.02'de başladı"
dedi. Haberi iç sayfada

KARİYER OFİSİ İŞ
İMKANI SAĞLIYOR
Keçiören Belediyesinin istihdam
merkezi olan Kariyer Ofisi işsize iş buluyor
HABERİ DIŞ SAYFADA

Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş,
Başkent’te etkili olan şiddetli
yağış sonrası kentte meydana
gelen hasarın bilançosunu
nedenleriyle açıklayarak,
25 yılda yapılmayan altyapı
çalışmaları ile yapılacak
projeleri tek tek anlattı.
HABERİ DIŞ SAFYADA
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BiR iLK GERÇEKLEŞTiRiLECEK
Başkent yıllar sonra ilk kez bir kürek yarışına ev sahipliği yapacak. 24-26
Haziran 2022 tarihlerinde Ankara-Gölbaşı’nda gerçekleşecek Gençler Türkiye
Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası hakkında konuşan Gölbaşı Belediye
Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşımız sporun merkezi olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor. Kürekler 25 yıl sonra Gölbaşımızda çekilecek” dedi.

Başkentte düzenlenecek Gençler
Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye
Kupası için geri sayım başladı. Kürek
sporcularının mücadele edeceği
yarışların hazırlıklarına Mogan
Gölü’nde start verildi. Başkentte yirmi
beş yıl aranın ardından küreklerin
çekileceği yarışlarda, Gençler Türkiye
Kupası ile Deniz Küreği Türkiye
Kupası yarışları da eş zamanlı olarak
gerçekleştirilecek. Türkiye’nin
dört bir yanından yüksek katılımın
beklendiği yarışlarda Ankara, çeyrek
asır sonra ilk kez kürek yarışlarına
ev sahipliği yapacak. 25 yıl sonra
Gölbaşı Mogan Gölü’nde çekilecek
olan küreklere şahitlik etmekten dolayı
duyduğu mutluluğu dile getirerek
sözlerine başlayan Gölbaşı Belediye
Başkanı Ramazan Şimşek “Göreve ilk
geldiğimiz günden bu zaman dilimine
kadar Gölbaşı’nı sanat, spor, ekonomi
ve turizmin başkenti yapacağımızın
sözünü vermiştik. Şimdi bu sözlerin
gerçek olduğunu görmek bizleri çok
mutlu ediyor. Başkentimiz hak ettiği
yere gelecek” dedi.
GENÇ SPORCULAR
GÖLBAŞI’NDA KÜREK ÇEKECEK
Türkiye Kürek Federasyonu

Bakan Kirişçi yangın hakkında konuştu:

"ÇOK KORKUTUCU,

ÜRKÜTÜCÜ DEĞILDI"
tarafından düzenlenen Gençler
Türkiye Kupası ve Deniz Küreği
Türkiye Kupası, 24-26 Haziran 2022
tarihlerinde Ankara-Gölbaşı’nda
gerçekleştirilecek. Bin ve 2 Bin metrelik
parkurlarda gerçekleştirilecek olan
yarışların Gençler Türkiye Kupası
ayağında Kadınlar ve Erkekler
klasmanında Genç, Yıldız ve Küçük
takım sporcuları Tek Çifte, İki Tek,

İki Çifte, Dört Tek, Dört Çifte ve Sekiz
Çifte kategorilerinde yarışacak. Deniz
Küreği Türkiye Kupası ayağında ise
Kadınlar, Erkekler ve Mix klasmanında
Genç, Büyük ve Master takımları boy
gösterecek. Elemelerin 24 Haziran,
kupa yarışlarının ise 25-26 Haziran'da
yapılacağı ve üç gün boyunca sürecek
yarışlara Başkent sakinlerinin yoğun ilgi
göstermesi bekleniyor.

KURBAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Altındağ Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıkları
hızlandırdı. Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim
alanına, Türkiye'nin dört bir tarafından kurbanlıklar gelmeye
ve yerleşmeye başladı.
Tatlar Mahallesi'nde bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanı,
Kurban Bayramı'nda yine Altındağlıların yüzünü güldürecek.
Baştan aşağı yenilenen ve tam kapasiteyle hizmet veren
tesis, bu yıl da en iyi hizmeti vermeye hazırlanıyor. Altındağ
Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bu yıl da alanda
hem satış hem de kesim hizmetinin en modern şekilde
yapılacağını ve gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alınacağını
söyledi. Tam donanımlı Kurban Satış Alanı'na kurbanlıkların
yerleşiminin başladığını belirten Başkan Balcı "Kars,
Ardahan, Erzurum, Muş, Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat ve
Kırşehir başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik illerinden
kurban satıcılarımız satışa başladı. Üst düzey hijyen ve
güvenlik tedbirlerinin alındığı tesisimizde, herhangi bir
sorun yaşanmaması için gerekli tüm detayları düşündük.
Hayvanların denetim ve bakımını, tesisteki temizlik ve
diğer ihtiyaçları hiç aksatmıyoruz. Vatandaşlarımız gönül
rahatlığıyla alışveriş yapabilirler" dedi.
Tatlar Mahallesi'nde bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanı,
Kurban Bayramı'nda yine Altındağlıların yüzünü güldürecek.
Baştan aşağı yenilenen ve tam kapasiteyle hizmet veren
tesis, bu yıl da en iyi hizmeti vermeye hazırlanıyor. Altındağ
Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bu yıl da alanda
hem satış hem de kesim hizmetinin en modern şekilde
yapılacağını ve gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alınacağını
söyledi. Tam donanımlı Kurban Satış Alanı'na kurbanlıkların
yerleşiminin başladığını belirten Başkan Balcı "Kars,
Ardahan, Erzurum, Muş, Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat ve
Kırşehir başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik illerinden
kurban satıcılarımız satışa başladı. Üst düzey hijyen ve
güvenlik tedbirlerinin alındığı tesisimizde, herhangi bir
sorun yaşanmaması için gerekli tüm detayları düşündük.
Hayvanların denetim ve bakımını, tesisteki temizlik ve

diğer ihtiyaçları hiç aksatmıyoruz. Vatandaşlarımız gönül
rahatlığıyla alışveriş yapabilirler" dedi.
KONFORLU TESİS
Başkan Balcı Kurban Bayramı hazırlıkları ile ilgili şu
bilgileri verdi: "Türkiye'nin en modern kurban satış ve
kesim alanını, bu yıl da Altındağlı vatandaşların hizmetine
sunmaktan dolayı mutluyuz. 200 dönümlük bir alan üzerinde
yer alan tesiste birbirinden bağımsız 360 adet hayvan
barınağı bulunuyor. Bu barınaklarda 7 bin ile 10 bin arasında
hayvan oldukça sağlıklı koşullarda barınabiliyor. Tesiste,
kurban satıcıları için sosyal alan da var. Hayvanların
yanında konaklayan besiciler için de konforlu bir ortam
mevcut... Mescitten abdesthaneye, kafeteryadan duş
alacakları, yemek yiyecekleri yerlere kadar her şey var.
Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız, her tür sağlık
kontrollerinin yapıldığı bu alandan gönül rahatlığıyla
kurbanlarını alabildikleri gibi, modern ve usulüne uygun bir
şekilde kesim de yapabilecek. Kesimhaneyi son teknolojik
ekipmanlarla modernize ettik. Sağlık ve afiyetle Kurban
Bayramı'na erişmeyi ve ibadetlerimizi layıkıyla yerine
getirmeyi diliyoruz."

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

Muğla'nın Marmaris
ilçesinde yangın meydana geldi.
Söz konusu yangını "Yangın
Yönetim Merkezinden" takip
ettiklerini belirten Tarım ve
Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit
Kirişci, "Yangın 20.02'de başladı.
20.10'da ilk müdahale yapıldı. An
itibariyle 144 arazöz, 13 dozer,
576 kahraman personelimiz
yangına müdahale ediyor.
Devletimiz tüm kurumlarıyla
teyakkuz halinde yangına
müdahale ediyor" ifadesini
kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Vahit Kirişci, daha sonra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile gece saatlerinde yangın
bölgesine gitti.
Kirişci ile İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Marmaris'teki
orman yangını çıkan Hisarönü
Mahallesi Bördübet mevkiinde
havadan yaptıkları incelemenin
ardından Değirmenyanı Yangın
Yönetim Merkezi'nde çalışmalar
hakkında bilgi aldı. İki bakan
burada gazetecilere açıklamada
bulundu.
Yangınının yaklaşık 200
hektarlık bir alanda meydana
geldiğini ve karadan söndürme
çalışmalarının sürdüğünü
söyleyen Bakan Kirişci, yangın
ile ilgili çalışmaları yerinde
incelemek üzere bölgeye
geldiklerini söyledi. Helikopter
ile yangın sahasında bir iki tur
yaptıklarını ardından karadan
yürütülen çalışmaları yerinde
gördüklerini aktaran Kirişci,
şunları söyledi:
"Yangın şu anda özellikle
yer araçlarımızla söndürülmeye
ve kontrol altına alınmaya
çalışılıyor. Havanın kararmasıyla
maalesef hava araçlarımızı

ancak 45-50 dakika gibi
uçurabildik. Fakat yarın
sabahleyin gün ağardığında 20
helikopterimiz, 14 uçağımızla
yukarıdan atışlarımıza başlamış
olacağız."
Bölgede şu anda çok sayıda
arazöz, dozer, iş makinesi ve
çok sayıda insan kaynağı ile
müdahalenin sürdüğünü belirten
Kirişci, "Helikopterle yukarıdan
izlediğimizde gördüğümüz
manzara çok korkutucu,
ürkütücü değildi. Fakat buradaki
sahada gördüklerimiz elbette
yerleşim yerlerini de dikkate
alarak daha dikkatli ve daha
temkinli olmamızı gerektiriyor.
Bu yöndeki çalışmalarımız
da büyük bir titizlikle devam
ediyor." diye konuştu.
Bakan Kirişci, yerleşim
yerlerine 3,5- 4 kilometrelik bir
mesafe bulunduğunu ancak
yangın başladığı andan itibaren
ekiplerce yerleşim alanları
ile yangın bölgesi arasında
yol açma çalışmalarının
yürütüldüğünü kaydetti.
YANGININ ÇIKIŞ
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İçişleri Bakanı Soylu da,
yangının çıkış nedeni ile ilgili
araştırmanın devam ettiğini
söyledi.
Yangının sabotaj olduğu
yönündeki iddialara ilişkin
değerlendirme yapmanın erken
olacağını dile getiren Soylu,
"Bakanımızla geldikten sonra
bir değerlendirme yaptık. Hem
ormandaki arkadaşlarımız
hem emniyet ve jandarmamız
bir değerlendirme yapıyorlar.
Doğal sebeple mi, yoksa bir
kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa
bir sabotaj mı var? Bütün bunları
değerlendiriyorlar." dedi.
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SEKTÖRÜNÜ
GÖRÜŞTÜLER

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında kabul ederek küçükbaş
hayvancılık sektörüne dair birtakım görüşmelerde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, kabulde
Merkez Birliği ve İl Birliklerinin çalışmaları
hakkında Bakan Yardımcısı Gürcan’a gerekli
bilgileri sunduğunu belirterek “Sayın
Bakanımız sektörümüzün sorunlarına karşı
oldukça duyarlı davrandı. Mali açıdan tüm
taleplerimizi kendisine iletme fırsatımız oldu.
Sorunlarımızın çözümü noktasında göstermiş
olduğu yakın ilgiden dolayı sektörüm adına
Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum”
dedi.
Genel Başkan Çelik, sektörün sorunlarının
çözümü noktasında Bakan Yardımcısı
Gürcan’dan birtakım taleplerde bulunduğunu
ifade ederek “Sayın Bakanımıza öncelikle
bu yıl geçen yıla göre yem başta olmak
üzere girdi maliyetlerinin oldukça arttığını
arz ederek küçükbaş hayvanlarımız için
ek bir kararname ile hibe yem desteği
verilmesini ve verilecek desteğin kayıtlı tüm
hayvanları kapsaması talebinde bulundum.
Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın
bütçe konusunda desteklenmesi ve Sayın
Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin elinin
güçlendirilerek küçükbaş hayvancılığımızın
şaha kaldırılmasını teminen başta SOYBİS ve
Halk Elinde Hayvan Islahı Projeleri ile Sürü
Büyütme ve Yenileme ile Anaç Koyun Keçi
Destek miktarlarının günümüz şartlarına göre
artırılması hususlarındaki taleplerimizi dile
getirerek bir rapor sundum. Genellikle her
yıl Mayıs ayı sonu veya Haziran ayını bulan
destekleme ödemelerinin bundan böyle

Nisan ayı içerisinde yapılması konusunda
yetiştiricilerimizin talepleri olduğunu
aktardım” ifadelerine yer verdi.
Çelik, destekleme bütçesi içerisinde
küçükbaş hayvancılığın payının artırılması
gerektiğini söyleyerek “Sayın Bakanımıza arz
ettiğim üzere son yayınlanan TUİK verilerine
göre küçükbaş hayvan et üretiminin toplam
kırmızı et üretimi içerisindeki payı yüzde 25
olmuştur.
Buna göre 2021 yılında 480 bin ton
küçükbaş hayvan eti üretilmiştir. Bu miktarın
daha fazla artırılmasının tüketime de olumlu
yansıyacağını ve kırmızı et açığımızın
kapatılabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla
Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hayvancılık
destek bütçesinde küçükbaş hayvancılığın
payının en az yüzde 25 olması gerektiği
talebinde bulundum.
Söz konusu taleplerimizi Hazine ve
Maliye Bakanımız ve Tarım ve Orman
Bakanımıza geniş bir zaman diliminde
arz etmiştim. Sayın Bakan Yardımcımın
da önerilerimiz doğrultusunda gerekli
çalışmaların yapılacağı ifadesi sektör
olarak bizlere büyük moral olmuştur.
Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyor,
yetiştiricilerim adına teşekkür ediyorum”
dedi.
Genel Başkan Çelik, kabul sonrasında
günün anısına Bakan Yardımcısı Gürcan’a
çoban koyun keçi tasvirli bir maket
takdiminde bulundu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan
Mer An Motorlu Araçlar Mercedes servisi 2 bin
metrekare kapalı alanda müşterilerine hizmet
veriyor. Mer An Motorlu Araçlar Mercedes
servisinde 4 kardeşi ile birlikte çalıştıklarını
dile getiren Ramazan Aydın, aslen Kadışehrili
olduğunu, sektöre ise 1995 yılında giriş
yaptıklarını söyledi.
Etismegut’ta 2 bin metrekare kapalı,
800 metrekare de açık alanda faaliyet
gösterdiklerini anlatan Aydın, “4 kardeşimle
birlikte bu işi icra ediyoruz. Hepimiz farklı
bölümlerde şef olarak bulunuyoruz. 2014
yılından beri de Meran Mercedes Motorlu
Araçlar, Mercedes Özel Servisi’ni kurduk. Şu
anda da özel servis olarak Ankara’da işimizi
yürütüyoruz. Adresimiz; Ankara Şaşmaz Sanayi
Sitesi Bahçekapı Mahallesi 2473 Sokak Numara
24‘teyiz. 2014 yılından beri bu adresteyiz.
Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alanımız,
800 metrekare açık alanımızla yaklaşık 30
personelimizle hizmet vermekteyiz” şeklinde
konuştu.
TECRÜBE VE ÇÖZÜM
ODAKLI ÇALIŞIYORUZ
Yılların verdiği tecrübe ve kaliteli hizmet ile
müşterileri ile ilgilendiklerini kaydeden Aydın,
“Burayı farklı kılan öncelikle tecrübeli bir ekip,
tecrübeli bir ustamız, işinde tecrübeli, çözüm
noktasında hızlı, profesyonel bir eğitimden
geçen ekibimizle hizmet veriyoruz. Öncelikle

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

aile şirketiyiz onu söyleyeyim. Çalışanlarımızla
aramızda bir patronluk değil, arkadaş ortamı
kurduk” dedi.
SIKINTILARINI ÇÖZÜYORUZ
Aydın, müşterileri ile de yakın ilişkiler içinde
olduklarını belirterek, “Müşterilerimizle de
aynı. Yıllardır bizleri tanıyan müşterilerimiz
var. Sırf bizi tanıdıkları için de farklı markaya
geçmeyenler, Mercedes’te kalan müşterilerimiz
var. Bizler de bu noktada çok mutlu
oluyoruz. Hemşehrilerimiz çok sağ olsunlar;
Sorgun’dan, Akdağmadeni’nden, Çekerek’ten,
Kadışehri’nden, Sarıkaya’dan, Boğazlıyan’dan
her yerden geliyorlar. Gurbetçilerimizde sağ
olsunlar onlar da yaz aylarında geliyorlar
buraya. Bizler de elimizden geldiği kadar hızlı
ve uygun bir şekilde sıkıntılarını çözmeye
çalışıyoruz. Öncelikle tüm hemşehrilerimize ve
Ankaralılara sağlıklı, sıhhatli bir yaşam ve iyi bir
Kurban Bayramı geçirmelerini diliyorum” diye
konuştu.
HERKESİ DAVET EDİYORUM
Yozgatlı hemşehrilerini de servislerine davet
eden Aydın, “Özellikle Mercedes marka aracı
olan hemşehrilerimizin ve Ankaralıların bizleri
tercih etmelerini istiyorum. Şaşmaz Oto Sanayi
Sitesi, Etimesgut Ankara’da bulunan iş yerimize
davet ediyoruz. Bizleri de tercih etmelerinin
sebebi de hızlı çözüm, uygun fiyat ve samimi
bir ortam olmasından dolayı da tercih etmelerini
rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
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"25 YILIN iHMALi VAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara Afet Bilgilendirme Raporu”nu açıkladı

ÇÖZÜMÜ BiZ ÜRETECEĞiZ"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te etkili olan şiddetli
yağış sonrası kentte meydana gelen hasarın bilançosunu nedenleriyle açıklayarak,
25 yılda yapılmayan altyapı çalışmaları ile yapılacak projeleri tek tek anlattı.

Ankara’ya 7 günde 191,5 kilogram yağış
düştüğünü belirterek ‘mazeret üretmeyeceğiz,
çözüm üreteceğiz’ diyen Yavaş, “455 mahallede
hasar ve ağır hasar meydana geldi, 19 bin 370
olaya müdahale edildi. Bin 650 araç ve 5 bin 612
personel ile sahada çalışma gerçekleştirdik.
35 bin 23 mazgal temizliği yaparak, 414
vatandaşımızın kurtarma operasyonunda yer
aldık” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, Başkent’te etkili olan şiddetli yağış
sonrası oluşan sel felaketinin bilançosunu
açıkladı. “Ankara Afet Bilgilendirme Raporu”nu
kamuoyuyla paylaşan ABB Başkanı Mansur
Yavaş, kentte meydana gelen hasarın
nedenlerini, 25 yılda yapılmayan altyapı
çalışmaları ile yapımı devam eden ve yapılacak
projeleri ayrıntılı olarak anlattı.
YAVAŞ: “455 MAHALLEDE HASAR
VE AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ”
Başkent’e yıllık ortalama düşen yağış
miktarının 392 kilogram olduğunu ancak 7
günde düşen yağış miktarının 191,5 kilograma
ulaştığına dikkat çeken Yavaş, “Yağışlar uzun
süre devam ederken, sel ve su baskını riski
oluşturan meteorolojik hava olayı ‘Mor Poligon’
gerçekleşti. 455 mahallede hasar ve ağır hasar
meydana geldi. Kent genelinde 63 çatı uçması
ve 5 istinat duvarı çökmesi ihbarı yapıldı.
Ekiplerimiz 5 günde 19 bin 370 olaya müdahale
etti. Bin 650 araç ve 5 bin 612 personel ile
sahada çalışma gerçekleştirdik” dedi.
Samsun Yolu, Şereflikoçhisar ve Akyurt’ta
Devlet Karayolunun trafiğe kapandığını
ifade eden Yavaş, Ankara Büyükşehir
Belediye ekiplerinin Akyurt’ta yolu açtığını,
Şereflikoçhisar ve Samsun Yolu’nda ise yol
açma çalışmalarına destek verdiğini söyledi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş ayrıca Akyurt sel
felaketi bölgesinde 131 araç ve 501 personelin
yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini vurguladı.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda
yaptığı sunumda Yavaş, “Buna rağmen, altyapı
yatırımı yaptığımız 102 bölgenin neredeyse
tamamında sorun yaşamadık. Yeni yapılan hiçbir
alt geçitte su taşkını gerçekleşmedi. Bu durum

bize, at yarıştırır gibi 70-80 günde köprülü
kavşak yapmanın aslında ne kadar yanlış
olduğunu da gösterdi. Balık adamların arama
yaptığı köprüler yerine uygar toplumlardaki gibi
altyapısı ve sanat yapılarıyla örnek olan köprü
çalışmalarına imza attık” değerlendirmesinde
de bulundu.
YAVAŞ 25 YIL BOYUNCA İHMAL
EDİLEN PROJELERİ TEK TEK AÇIKLADI
Küresel iklim değişikliği, imar planı
değişiklikleri ve çarpık kentleşme, dere ve
akarsu yataklarının imara açılması, yol ağının
altyapı, kent içinde yeşil alanların da doğal bitki
örtüsü ve ekolojik altyapı ile desteklenmeden
yapılması nedeniyle son yıllarda sel
felaketlerinin arttığını ifade eden ABB Başkanı
Mansur Yavaş, 25 yıldır ihmal edilen ve acil
olarak çözülmesi gereken projeleri de tek tek
açıkladı.
“MAZERET ÜRETMEYECEĞİZ,
ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”
Konuşmasına sel felaketinde yaşamını yitiren
4 vatandaşa Allah’tan rahmet, ailelerine de baş
sağlığı dileklerini ileterek başlayan Yavaş, “Biz
mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz.

Mağduriyetlerin giderilmesi için tüm
hemşehrilerimizle tek tek ilgilenmeye devam
edecek, yaralarımızı birlikte saracağız. İklim
değişikliği ve yanlış kent uygulamalarına karşı
kuşkusuz anlık önlemlerin dışında geleceğe
yönelik yeni önlemler almak durumundayız”
dedi. Yavaş, merkezi hükümetin de Dünya
Bankası, Fransa ve Almanya’nın sağladığı iklim
desteği ödemesini belediyelere aktarmasını
istedi: “Paris Antlaşması sonucunda Dünya
Bankası, Fransa ve Almanya’nın iklim desteği
için ülkemize 3 yıl içerisinde kullanılmak üzere
3,2 milyar dolar iklim desteği ödemesi yaptığını
biliyoruz. Bu noktada öncelikli projeler su
yönetimi, ulaşım sektöründe karbonsuzlaşma
ve enerji dönüşümü olarak açıklandı.
Yaşadığımız sel felaketi ‘iklim değişikliğine
uyum’ kapsamında değerlendirilmektedir. Bunu
yapacak yetkili kurum ise su kanal idareleri,
yani belediyelerdir. Bu bakımdan, yapılan
desteğin belediyelere aktarılması konusunun
da vakit kaybetmeden gerçekleşmesini
talep ediyor, bekliyoruz. Böylece biraz önce
bahsettiğim birçok altyapı projesi de derhal
hayata geçirilmiş olacaktır.”

ETİMESGUT'UN MİLLİ

GURURLARI
Çekya'nın başkenti Prag'da
düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı
Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli
formayla mücadele eden Etimesgut
Belediyesi Gelişim Spor Kulübü
sporcusu Furkan Kaynar, 4. kez
Avrupa şampiyonu oldu.
Ümit Erkek kata dalında Avrupa
Şampiyonası'nda ilk kez yarışan
Etimesgut Belediyesi sporcusu
Muhammed Efe Yurtseven de Avrupa
3.'sü olarak gümüş madalyanın sahibi
oldu.
Türkiye, genel klasmanda ikincilik
elde ederken, milli sporcular,
organizasyonda 5 altın, 1 gümüş
ve 6 bronz madalya kazandılar.
Türkiye'nin 35 sporcuyla temsil
edildiği organizasyonda 2 madalya
Etimesgut'lu sporculardan geldi.
YOLLARI AÇIK OLSUN
Etimesgut Belediye Başkanı
Enver Demirel, Furkan Kaynar
ve Muhammed Efe Yurtseven'i
başarısından dolayı kutladı.
Demirel, "Ülkemizi başarıyla temsil
eden kulübümüzün sporcularını
ve antrenörümüz Tayfun Kaya'yı
kutluyorum. Bir kez daha göğsümüzü
kabarttılar. Milli gururumuz oldular.
İnşallah genç sporcularımız ülkemizi
başarıyla temsil etmeye, uluslararası
turnuvalarda madalyalar almaya
devam edecekler. Yolları açık olsun"
dedi.

KARİYER OFİSİ İŞ
İMKANI SAĞLIYOR
Keçiören Belediyesinin istihdam
merkezi olan Kariyer Ofisi’ne iş
başvurusunda bulunan 110 engelli
vatandaş bugün özel bir firmanın
talepleri doğrultusunda mülakata
alındı. Belediye hizmet binasındaki
Kariyer Ofisi biriminde gerçekleştirilen
toplu mülakatların ardından engelli 50
vatandaş istihdam edilmek üzere bu
firmada yeni işlerine başlayacaklar.
Kariyer Ofisi’nin, işveren ile iş
arayanlar arasındaki irtibatı kurma ve
istihdama katkı sağlama konusunda
önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten
Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok, “Engelli vatandaşlarımızın
çalışma hayatına katılabilmesi için
yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu
çalışmalarımızın neticesinde bugün

engelli 50 vatandaşımızı iş sahibi
yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
Öte yandan iş talebinde bulunan
vatandaşlarımızı meslek dallarına
göre Kariyer Ofisi’mizde mülakatlara
alıyoruz. İşverenlerimize aradığı
kalifiye personeli bulma konusunda da
kolaylık sağlıyoruz. Yeni işine kavuşan
vatandaşımıza da uzun soluklu bir
çalışma hayatı sunmuş oluyoruz” dedi.
Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi’ne
başvuru yapmak isteyenler hem
belediyenin kurumsal web sayfası
üzerinden hem de belediyede bulunan
Kariyer Ofisi biriminden yüz yüze
başvuru yapabiliyor. Kariyer Ofisi,
faaliyete başladığı günden itibaren 2
bin 100 vatandaşa kalıcı olarak çeşitli
meslek dallarında iş imkânı sağladı.

