ANKARA BÜYÜKŞEHIR’IN
ÜCRETSIZ TESTINE YOĞUN ILGI

YENİ İMAR
MÜJDESİ

Ankara Büyükşehir
Belediyesinin başlattığı
ücretsiz Spinal
Musküler Atrofi (SMA)
testi uygulamasına
bugüne kadar bin 911
çift başvururken, test
sonuçlarına göre 42
kişide gen delesyonu
tespit edildi.

Çankaya Belediyesi, 2021 yılı
yatırımları kapsamında Aşıkpaşa
Pazaryeri'nin üzerinin kapanması
ve yenilenmesi çalışmalarına
başladı. HABERİ İÇ SAYFADA

MANSUR
YAVAŞ

ANKARA
ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
26 KASIM 2021
CUMA

İnsan odaklı çalışmalara imza atan
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplumda
önemli sağlık sorunlarının başında gelen
Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı
için harekete geçti.
ABB Başkanı Mansur Yavaş,
“Hiçbir çocuk SMA ile tanışmasın
diye çiftlerimizi alternatif çözümlere
yönlendirdik. Önceliğim insan ve insan
sağlığı” diyen Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, gelecek
nesillerin daha sağlıklı olması amacıyla
21 Nisan 2021 tarihinde yeni evlenecek
çiftlere duyuru yaparak SMA testini
ücretsiz karşılayacaklarını" açıkladı.
Haberi iç sayfada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

“ŞiDDETSiZ BiR

TOPLUM iNŞA

EDECEĞiZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İnanıyorum ki
şiddetle mücadeleyi rolü, fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların
katkılarıyla birlikte çözeceğiz. Şiddetsiz bir toplum inşası yolunda
üzerimize düşen görevi yapmaya kararlıyız” dedi.

DANIŞMA MECLİSİ
DERYA
YANIK

VIDEOLU BIR MESAJ YAYIMLADI

TOPLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, AK Parti Altındağ Danışma
Meclisi Toplantısı'na katıldı. Haberi iç sayfada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü dolayısıyla videolu bir mesaj
yayımladı. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı
ihlali olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, kadın ve
erkeğin yaratılışından beri eşit olduğunu belirtti.

ÖZEL OLARAK EĞILMEMIZ GEREKIYOR
Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım
yapan Bakan Yanık, mesajında şunları kaydetti:
“Günümüzün en yaygın insan hakkı ihlallerinden
biri şüphesiz kadına yönelik şiddet. Kadınlara fiziksel,
cinsel, psikolojik ya da ekonomik olarak zarar veren,
kadınların sağlıklı bir birey olmasını engelleyen ve
ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir
toplumsal sorun. Dünyanın her yerinde her yaştan, her
gelir düzeyinden veya eğitim durumundan kadınlar
gerek yüz yüze gerekse sanal ortamda şiddete maruz
kalıyor. Kadına yönelik şiddet, şiddet türleri arasında
farklı dinamikleri olan özel olarak eğilmemiz gereken
bir alan. Şiddeti tanımlamak çözüm üretmenin de
birinci şartı. Bu sebeple kadına yönelik şiddetin adını
koymalı ve sebeplerini tartışmalıyız. Dünya Sağlık
Örgütü'nün tahmini hesaplamalarına göre her üç
kadından biri hayatı boyunca en az bir kez fiziksel
veya cinsel şiddete maruz kalıyor"
Haberi iç sayfada

ŞİDDETE DİKKAT

ÇEKTiLER
Pursaklar Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü
ve Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında
Hanım Evleri Sahne Makyaj kursiyerleri
tarafından kurgulanan videoda kadına yönelik
şiddete dikkat çekildi. Haberi iç sayfada

MUHTARLARA
'METRO PROJESi'
ANLATILDI
EGO Genel Müdürlüğü, katılımcı belediyecilik
anlayışı doğrultusunda Çankaya bölge muhtarları
ve semt dernekleri ile bir araya gelerek
“Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi” hakkında
bilgilendirme toplantısı düzenledi.
EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ın başkanlık
ettiği ve görüş alışverişinde bulunulan toplantıda
hattın ekonomik fizibilitesi, yolcu kapasitesi,
yatırımın kentsel bütünleşmeye katkısı ve Ulaştırma
Bakanlığı projelendirmelerinde yer alıp almadığı
konuları masaya yatırıldı. Haberi dış sayfada

BAŞAK CENGIZ’IN ADI

BAŞKENTTE YAŞAYACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı
saldırıda hayatını kaybeden Mimar
Başak Cengiz adına Yenimahalle
ilçesi Batıkent semtinde hatıra ormanı
oluşturdu. HABERI DIŞ SAYFADA

BAŞKENTLILERLE BULUŞTU
Ankara Kent
Konseyi bünyesinde
kurulan Hacı Bayram-ı
Veli Kültürel Etkileşim
Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan
‘Hacı Bayram-ı Veli
Kültürü Sergisi’
Başkentlilerle buluştu.
Haberi iç sayfada

KIRŞEHIRLILER,
BAŞKENT'TE BULUŞACAK
18 Aralık Cumartesi
günü Ankara'da
düzenlenecek olan
''Kırşehir Sanat ve
Kültür Gecesi'' için
hazırlıklar sürüyor.
Haberi iç sayfada

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ
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DANIŞMA MECLİSİ

TOPLANDI

Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, AK Parti
Altındağ Danışma Meclisi
Toplantısı'na katıldı.

ANKARA BÜYÜKŞEHIR’IN
ÜCRETSIZ TESTINE YOĞUN ILGI
Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ücretsiz Spinal Musküler
Atrofi (SMA) testi uygulamasına bugüne kadar bin 911 çift başvururken,
test sonuçlarına göre 42 kişide gen delesyonu tespit edildi.
İnsan odaklı çalışmalara imza
atan Ankara Büyükşehir Belediyesi
toplumda önemli sağlık sorunlarının
başında gelen Spinal Musküler Atrofi
(SMA) hastalığı için harekete geçti.
ABB Başkanı Mansur Yavaş,
“Hiçbir çocuk SMA ile tanışmasın
diye çiftlerimizi alternatif çözümlere
yönlendirdik. Önceliğim insan ve
insan sağlığı” diyen Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
gelecek nesillerin daha sağlıklı
olması amacıyla 21 Nisan 2021
tarihinde yeni evlenecek çiftlere
duyuru yaparak SMA testini ücretsiz

karşılayacaklarını" açıkladı.
HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Spinal Musküler Atrofi (SMA)
testine ilgi her geçen gün artarken
bugüne kadar bin 911 çift ücretsiz
test için ABB’ye başvurdu.
Büyükşehir Belediyesi “https://
forms.ankara.bel.tr/smatesti”
adresi üzerinden başvuruları almayı
sürdürürken, Başkent Üniversitesi
ile yapılan protokol kapsamında test
yaptıran çiftlerden 42 kişide gen
delesyonu tespit edildi.
Konuyla ilgili olarak sosyal
medya üzerinden açıklamalarda
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bulunan Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, “Ücretsiz
SMA testi hizmetimize bugüne dek
1.911 çift başvurdu. 42 gen delesyonu
saptandı. Hiçbir çocuk SMA ile
tanışmasın diye çiftlerimizi alternatif
çözümlere yönlendirdik” ifadelerini
kullandı.
Mücavir alan sınırları içerisinde
2021 yılı sonuna kadar evlenecek
genç çiftlerden isteğe bağlı olarak
birinin test ücreti Büyükşehir
Belediyesi tarafından karşılanmaya
devam edecek.
İHA

Altındağ Şair Baki Kültür
Merkezi'ndeki toplantıya Bakan
Kurum'un yanı sıra, AK Parti Ankara
İl Başkanı Hakan Han Özcan,
Altındağ Belediye Başkanı Asım
Balcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bakan Kurum, burada yaptığı
konuşmasında, Ankara’da 21 millet
bahçesi yaptıklarını
belirtti. 15 bin sosyal
konut yapıldığına
da değinen Kurum,
“Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde, sizlerin
sahada verdiğiniz
sözleri yerine getirmek için tüm
bakan arkadaşlarımızla birlikte var
gücümüzle çalışıyoruz.
Medeniyet yürüyüşümüzde;
'çevreye saygılı iklim dostu
şehirler' diyerek; 81 şehrimizde
yatırımlarımıza, vizyon projelerimize
ara vermeden devam ediyoruz.

Bugün hamdolsun, Ankara’mızın 25
ilçesinde, her alanda çalışmalarımız
süratle devam ediyor. Bütün
ilçelerimizde; on binlerce sağlıksız
yapıyı dönüştürüyoruz.
Ankara’da 21 millet bahçesi
yapıyoruz. Mamak’tan Altındağ’a
Çankaya’dan Yenimahalle’ye
Ankara’mızın
tüm ilçelerinde
tam 15 bin sosyal
konut yapıyoruz.
Saraçoğlu
Mahallemizi aslına
uygun bir şekilde
yeniden ihya ediyoruz. Ankara’mıza
yeni tarih aksları, kültür aksları, yeşil
koridorlar kazandırıyoruz” dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan
Han Özcan da toplantıya Bakan
Kurum ile katıldıklarını kaydetti.
Haber Merkezi

KIRŞEHIRLILER,
BAŞKENT'TE BULUŞACAK
18 Aralık Cumartesi günü
Ankara'da düzenlenecek olan
''Kırşehir Sanat ve Kültür Gecesi''
için hazırlıklar sürüyor.
18 Aralık Cumartesi günü
Ankara'da düzenlenecek olan
''Kırşehir Sanat ve Kültür Gecesi''
için hazırlıklar sürüyor.
Çalışmalar hakkında bilgi
veren Kırşehirliler Vakfı Başkanı
Sevilay Aslan,Müzede ilk
etkinlik Eski Türk Ocağı Genel
Merkezi, şimdiki Resim Heykel
müzesinde gerçekleşecek olan
etkinlik ilk defa bir STK tarafından
kullanılmış olacağını belirtti.
Başkan Aslan,
Kırşehir'i tanıtmak, birlik ve
beraberliği sağlamak için
çaba gösterdiklerini söyledi.
Aslan, "Ankara'da Kırşehir
kültürünü en iyi şekilde anlatıp

ve tanıtacağımız ''Kırşehir
Sanat ve Kültür Gecesi'nde
yıllar sonra bir ilki de yaşamış
olacağız. Ankara'da yaşayan yüz
binlerce Kırşehirlinin birbirine
olan özlemini bir nebzede
gidermiş olacağız. Bütün
siyasetçilerimiz, bürokratlarımız,
iş insanlarımız ve Ankara'da
yaşayan bütün hemşehrilemizle
bir araya gelerek tek yumruk
olacağız"dedi.
18 Aralık Cumartesi günü
gerçekleştirilecek olan Nazlı
Öksüz ve İsmail Altunsaray'ın
sahne alacağı ayrıca
birçok sürpriz etkinliklerin
gerçekleşeceği program, Yeşil
Kaman TV, Redaktör Haber
ve birçok yerel kanaldan canlı
yayınlanacak.
Haber Merkezi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

“ŞiDDETSiZ BiR

TOPLUM iNŞA

EDECEĞiZ"

ŞİDDETE DİKKAT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İnanıyorum ki
şiddetle mücadeleyi rolü, fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların
katkılarıyla birlikte çözeceğiz. Şiddetsiz bir toplum inşası yolunda
üzerimize düşen görevi yapmaya kararlıyız” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık, Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü dolayısıyla
videolu bir mesaj yayımladı.
Kadına yönelik şiddetin bir insan
hakkı ihlali olduğunu vurgulayan
Bakan Yanık, kadın ve erkeğin
yaratılışından beri eşit olduğunu
belirtti. Sosyal medya hesabından
videolu bir paylaşım yapan Bakan
Yanık, mesajında şunları kaydetti:
“Günümüzün en yaygın insan
hakkı ihlallerinden biri şüphesiz
kadına yönelik şiddet. Kadınlara
fiziksel, cinsel, psikolojik ya da

ekonomik olarak zarar veren,
kadınların sağlıklı bir birey
olmasını engelleyen ve ülkelerin
öncelikli olarak çözmesi gereken
önemli bir toplumsal sorun.
Dünyanın her yerinde her yaştan,
her gelir düzeyinden veya eğitim
durumundan kadınlar gerek yüz
yüze gerekse sanal ortamda
şiddete maruz kalıyor. Kadına
yönelik şiddet, şiddet türleri
arasında farklı dinamikleri olan
özel olarak eğilmemiz gereken
bir alan. Şiddeti tanımlamak
çözüm üretmenin de birinci
şartı. Bu sebeple kadına yönelik

şiddetin adını koymalı ve
sebeplerini tartışmalıyız. Dünya
Sağlık Örgütü'nün tahmini
hesaplamalarına göre her üç
kadından biri hayatı boyunca en
az bir kez fiziksel veya cinsel
şiddete maruz kalıyor. Dolayısıyla
kadına yönelik şiddetin ‘özel
alana ait bir mesele’ olduğu
düşünülmemelidir. Kadına
yönelik şiddet bir insan hakkı
ihlalidir. Aile birliğini zedeleyip,
anne ve çocuk sağlığını bozan
son derece önemli bir toplumsal
sorundur. Gerekçesi ne olursa
olsun asla meşrulaştırılamaz.

DERYA
YANIK
Kadın ve erkek yaratılışta eşittir.
Devredilemez ve vazgeçilemez
temel hakları vardır. Bu haklar
devlet olarak bizlere emanettir.
Biz de attığımız her adımda
bu emanete sahip çıkarak,
insanın sahip olduğu değerleri
zedeleyen tüm davranışların
karşısında duruyoruz ve
duracağız. İnanıyorum ki
şiddetle mücadeleyi rolü, fikri ve
sorumluluğu olan tüm tarafların
katkılarıyla birlikte çözeceğiz.
Şiddetsiz bir toplum inşası
yolunda üzerimize düşen görevi
yapmaya kararlıyız.” İHA

ÇEKTiLER
Pursaklar Belediyesi tarafından, 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele
Günü’nde kadına şiddete karşı farkındalık
oluşturmak amacıyla kadına şiddeti anlatan
video çekimi yapıldı.
Pursaklar Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü
ve Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında
Hanım Evleri Sahne Makyaj kursiyerleri
tarafından kurgulanan videoda kadına yönelik
şiddete dikkat çekildi.
Kursiyerler tarafından yapılan kurguda, aile
içi ve kadına yönelik şiddetin çok yönlülüğü ve
şiddete maruz kalmış kadınların şiddete "dur"
demek ve farkındalık oluşturmak amacıyla video
çekimi gerçekleştirildi.
BİR DÜNYA ÜMİT EDİYORUZ
Kadınlara uygulanan şiddetin hiçbir koşulda
kabul edilemeyeceğini vurgulayan Başkan
Ertuğrul Çetin; ‘‘Sahne makyajı kursiyerlerimiz
ve hocamız 25 Kasım kadına yönelik şiddet
günü farkındalığı için kurgu hazırladılar. Kadına
yönelik fiziki, ruhsal yani kısaca her türlü
şiddete sıfır tolerans diyoruz. Gerçek hayata
bu tür görüntüleri görmediğimiz bir dünya ümit
ediyoruz’’ dedi. Haber Merkezi

BAŞKENTLILERLE BULUŞTU
Ankara Kent Konseyi bünyesinde
kurulan Hacı Bayram-ı Veli Kültürel
Etkileşim Çalışma Grubu tarafından
hazırlanan ‘Hacı Bayram-ı Veli Kültürü
Sergisi’ Başkentlilerle buluştu. Hacı
Bayram bölgesinin fotoğrafları, 43
basılı eser ve 3 balmumu heykelin yer
aldığı sergide, Hacı Bayram-ı Veli’nin
nasihatlerinden esinlenerek çocuklara
çizdirilmiş resimler de sergileniyor.
AKK bünyesinde kurulan Hacı Bayram-ı
Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan sergi, 25 Kasım’a
kadar ziyaretçilere açık olacak.
HACI BAYRAM-I VELİ
ANKARA’NIN MANEVİ MİMARI
Küratörlüğünü Hacı Bayram-ı Veli
Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu
Sözcüsü Pınar Öztürk’ün yaptığı
serginin açılışına; Ankara Ticaret
Odası Başkanı Gürsel Baran ile eşi
Özlem Baran, Ankara Kent Konseyi
Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Hande Sevindik, Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Ali Bozkurt, Sağlık İşleri Daire
Başkanı Seyfettin Arslan, Kültür ve
Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir

Ödemiş, Altındağ Belediye Başkan
Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ile
çok sayıda davetli katıldı.
Hacı Bayram-ı Veli'nin öğretilerinin
hala geçerliliğini koruduğunu ve
ticaretten eğitime kadar pek çok alanda
yol gösterici olduğunu belirten ATO
Başkanı Gürsel Baran, "Hacı Bayram-ı
Veli, şehrimizin manevi mimarıdır.
Onun öğretilerini gelecek nesillere
aktarmak çok önemli. ATO olarak bu
mirası yaşatmak için ne gerekiyorsa
yapacağız” derken, Ankara’nın milli
mücadelenin karargâhı ve Türkiye’nin
başkenti olmasında Hacı Bayram-ı

Veli’nin payı olduğuna dikkat çeken
AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil
İbrahim Yılmaz da, “Hacı Bayram-ı
Veli’nin Augustus Tapınağı ile sırt sırta
duran eseri bu kentteki dayanışmanın,
kaynaşmanın anıtıdır. Ankara Kent
Konseyi, gelecek kuşaklara bu
kültürü yansıtmak için sorumluluk
aldı” ifadesini kullandı. Hacı Bayram-ı
Veli’nin tasavvufi düzlemin en büyük
temsilcilerinden biri olduğunu anlatan
Hacı Bayram-ı Veli Kültürel Etkileşim
Çalışma Grubu Sözcüsü Pınar Öztürk
ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
“Meclisin açılacağı ilk günü
Büyük Önder Atatürk mübarek
cuma gününe denk getirmiş ve Hacı
Bayram Cami’nde namaz kılıp dua
ederek, Hacı Bayram sancağını
yanına alarak Meclis’e geçmiş. Büyük
Önder Atatürk’ün izinden giderek
Hacı Bayram-ı Veli’nin öğretilerinden
faydalanabilmek için çalışma grubunu
kurduk ve Hacı Bayramı Veli kültürü
ile toplum arasında organik bir bağ
oluşturduk. Bu kültürün daha iyi
anlaşılması için bu tarz etkinlikler
düzenliyoruz.”
Haber Merkezi
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ÇANKAYALILARA

YENi iMAR MÜJDESi

3 bin 800 metrekarelik pazaryeri tepeden
tırnağa yenilenerek kent meydanına
dönüşecek. Başkan Alper Taşdelen temel
atma töreninde Boztepe ve Bademlidere
mahallelerine imar müjdesi de verdi.
Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımları
kapsamında açılış ve temel atma törenlerine
hız kesmeden devam ediyor. 2021’de 4 pazar
yerinin üstünün kapanması çalışmalarını
yapacaklarını belirten Çankaya Belediye
Başkanı Alper Taşdelen, Mürsel Uluç ve
Keklikpınarı pazaryerlerinin üst kapama
temel atmasının ardından Aşıkpaşa
Pazayeri'nin de temelini attı. Aralık ayına
kadar devam edecek yatırım maratonunda
sırada Yaşamkent pazaryeri var.
KENT MEYDANINA
HALİNE GELECEK
Çankaya’nın Türközü bölgesinde
bulunan Aşıkpaşa Pazaryeri'nin üzerinin
kapatılması temel atma töreninde konuşan
Alper Taşdelen, “Aşıkpaşa Pazaryerine
bölgenin acil ihtiyacı olduğunu biliyorduk.
Bu yüzden hızlıca tamamlayıp hizmete açtık.
O dönemde halkımıza mini bir referandum
yaparak sorduk. Halkımız üstünün
kapanması istedi. Biz de şimdi halkımıza
verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Pazaryerleri haftanın bir günü
sebze meyve satışı yapılan yerler olarak
işlev görüyordu. Biz pazaryerlerini haftanın
her günü vatandaşların yararlanabileceği
sosyal faaliyetlerini sürdürebileceği kent
meydanları haline dönüştürdük. İlkini 100.
Yıl Pazaryerinde başlattığımız kent meydanı
pazaryeri konseptini tüm pazarlarımız
da uyguluyoruz. Aşıkpaşa pazaryerimiz
tamamlandığında, bu bölge spor ve kültür
sanat etkinlerinin rahatça yapılabileceği yedi

gün yaşayan kent meydanı haline gelecek"
dedi.
HAYATIN HER ALANINDA
VAR OLAN BELEDİYE
2021 yatırım programını her hafta açılış
ve temel atmayla aralıksız sürdürdüklerini
kaydeden Başkan Taşdelen, şunları söyledi:
"Çankaya’nın tüm tarihinde gerçekleşen
yatırımların üzerinde yatırım gerçekleştirdik.
Bizim işimiz gücümüz çalışmak. Yağmur,
kar demeden çalışıyoruz. Her zaman
söylüyorum. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün
ilçesiyiz. O’nun mirasını gelecek nesillere
aktarmak için, O’nun adına çalışarak
layık olacağız. Biz rant için değil halk için
çalışıyoruz. Çankaya Belediyesi halkındır
ve Çankaya’nın en değerli arazilerini,
park, kültür merkezi, kreş, pazar yeri gibi
yatırımlarla tekrar halka veriyoruz.”
İYİ Kİ ÇANKAYALIYIM
Çankaya Belediyesinin en önemli

özelliğinin insan odaklı, halk odaklı
çalışma ve projeleri olduğunu vurgulayan
Başkan Taşdelen "Hayatın her alanında
olan bir belediye inşa ettik. Kreşlerimiz,
pazaryerlerimiz, kültür merkezlerimiz,
Çankaya Evlerimiz, engelsiz yaşam
merkezimiz, ödüllü parklarımız, özel
sektörden daha önde havuzlar ve spor
merkezlerimizle hayatın her alanında var
olan bir belediye oluşturduk. İnsana dokunan
Çankayalının yaşam kalitesini arttıran 'İyi
ki Çankayalıyım' dedikleri bir belediyeye
dönüştük" diye konuştu.
ÇANKAYALILARA
İMAR MÜJDESİ
2021'in son dönemde özellikle
Çankaya'nın Mamak ilçesi sınırında
yatırımları bir bir hayata geçireceklerini
söyleyen Taşdelen, Aşıkpaşa Pazaryeri'nin
ardından, Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin ve
Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nın da
temeli atacaklarını ifade etti. "Çankaya'da
tüm imkansızlıklara rağmen yapılanları
Mamaklı komşularımızın da görmesini
istiyorum" diyen Başken Taşdelen şöyle
devam etti: "Zafertepe'nin ardından, bu
bölgede 40 yıldır imar bekleyen Boztepe ve
Bademlidere Mahallesi sakini komşularımıza
imar müjdesini vermekten mutluluk
duyuyorum. Belediye meclisimiz oy birliği
ile imar planı değişikliğini onaylamıştır.
Şimdi plan Büyükşehir Belediyemizde. Bu
plan halkın planıdır. Sizlerle birlikte yaptık.
Bu planda haksız yere kesinti yok. İnsanları
buradan alıp, başka yere götürmek yok.
Kısa sürede Büyükşehirden de geçeceğini
düşünüyorum. Böylece Zafertepe'den sonra
yıllardır süre gelen bir sorunu daha çözmüş
olacağız" Haber Merkezi

BAŞAK CENGIZ’IN ADI BAŞKENTTE YAŞAYACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul Ataşehir'de uğradığı
kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden
Mimar Başak Cengiz adına
Yenimahalle ilçesi Batıkent
semtinde hatıra ormanı oluşturdu.
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele
Günü”nde bir araya gelen
başkentli kadınlar fidan dikerek
öldürülen kadınları andılar.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, “25 Kasım
Kadına Yönelik
Şiddete Karşı
Uluslararası
Mücadele
Günü”nde
anlamlı bir
etkinliğe
ev sahipliği
yaptı. İstanbul
Ataşehir'de
uğradığı kılıçlı
saldırıda hayatını
kaybeden Mimar
Başak Cengiz adına
Yenimahalle ilçesi Batıkent
semtinde hatıra ormanı oluşturan
Büyükşehir Belediyesi, Cengiz’in

yakınları ile başkentli kadınları bu
etkinlikte bir araya getirdi.
“Başak Cengiz Hatıra
Ormanı”nın açılışına Büyükşehir
Belediyesi Aile Hizmetleri Daire
Başkanı Serkan Yorgancılar,
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Melek Günden Çınar, BelPa A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan
Özkara ile Başak Cengiz’in
ablası Zennure Türk de katıldı.
Kardeşinin isminin
hatıra ormanına
verilmesinden
dolayı
Büyükşehir
Belediyesine
teşekkür
eden
Zennure
Türk,
“Bizim için
onur ve
gurur verici
bir gün. Çok
duygusal anlar
yaşıyoruz. Teşekkür
ederiz. Bizim için bir
nebze teselli oldu gerçekten”
dedi. İHA

MUHTARLARA
'METRO PROJESİ'
ANLATILDI
EGO Genel Müdürlüğü, katılımcı
belediyecilik anlayışı doğrultusunda
Çankaya bölge muhtarları ve semt
dernekleri ile bir araya gelerek “KızılayDikmen Metro Hattı Projesi” hakkında
bilgilendirme toplantısı düzenledi.
EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ın
başkanlık ettiği ve görüş alışverişinde
bulunulan toplantıda hattın ekonomik
fizibilitesi, yolcu kapasitesi, yatırımın
kentsel bütünleşmeye katkısı ve Ulaştırma
Bakanlığı projelendirmelerinde yer alıp
almadığı konuları masaya yatırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Başkent’te raylı sistemler ağını
genişletmeye hız kesmeden devam ediyor.
Kent yönetiminde katılımcı
belediyecilik anlayışı doğrultusunda ‘ortak
akla’ önem veren EGO Genel Müdürlüğü,
Çankaya ilçesi bölge muhtarları ile semt
derneklerinin temsilcilerine “KızılayDikmen Metro Hattı Projesi”ni anlattı.
BİZ ULAŞIMI SADECE ULAŞIM
OLARAK GÖRMÜYORUZ
Büyükşehir Belediyesi Konferans
Salonu’nda düzenlenen değerlendirme
toplantısında; şehir plancıları, bilim
insanları ve meslek odalarının
temsilcileriyle de bir araya gelen EGO
Genel Müdürü Nihat Alkaş, projeye ilişkin
önemli bilgiler verdi.
Muhtarların ve semt derneklerinin
görüşlerinin alındığı toplantıda KızılayDikmen Metro Hattı’nın ekonomik
fizibilitesi, yolcu kapasitesi, yatırımın
kentsel bütünleşmeye katkısı ve Ulaştırma
Bakanlığı projelendirmelerinde yer
alıp almadığına yönelik proje detayları
hakkında bilgi veren Alkaş, şöyle konuştu:
“Kısıtlı kaynakların rasyonel kullanımı
ilkesi çerçevesinde belediyemiz
kaynaklarının verimli kullanılabilmesi ve
doğru yatırım kararlarının alınabilmesi
için Dikmen Metrosu’na ilişkin istişare
toplantıları düzenleyeceğiz. Bugün bir
başlangıç yaptık ve bu süreç devam
edecek. Muhtarlardan gelen görüş ve
önerileri dikkate alacağız, şehir plancıları,
bilim insanları ve meslek odalarıyla sürekli
görüşerek onları soru cevap şeklinde
bilgilendireceğiz. EGO Genel Müdürlüğü
olarak biz ulaşımı sadece ulaşım olarak
görmüyoruz. Ulaşımla bölgenin sosyolojik
altyapısını, makro formunu, imar durumu
değerlerini de yeniden yapılandırıyoruz
ve sosyalleştiriyoruz. Her şey Ankaralı
hemşehrilerimiz için Ankara'mız için.
Bizim misyonumuz, Ankara’mızı hak ettiği
seviyeye getirmek. Bunu da hep birlikte
bugünkü gibi istişare ederek ortak akılla
gerçekleştireceğiz.”
MUHTARLAR’DAN
PROJEYE TAM DESTEK
Çankaya bölgesi muhtarları DikimeviKızılay Metro Projesi ile ilgili düşüncelerini
şu sözlerle dile getirdi:
Sibel Kılıç (Akpınar Mahallesi
Muhtarı): “Bu projeyi duyunca çok
heyecanlandım. Dikmen’de nüfus çok
kalabalık ve ulaşımda çok sıkıntı yaşıyoruz.
Metro hattının bize çok faydası olacak.
Mahallemiz yokuşlarla dolu bu da insanları
ulaşımda çok mağdur ediyordu. Bu projeyi
duyunca çok mutlu olduk.”
Özgür Özdemir (Harbiye Mahallesi
Muhtarı): “Ulaşımda metro bir şehri
modernleştiren bir kaynağa sahip. Dikmen
hala minibüs kültürüyle devam ediyor. Bu
projeye biz de desteğimizi sürdüreceğiz.
En sağlıklı ve modern bir ulaşım olan
metronun yaygınlaştırılmasının Ankara’yı
başka noktaya taşıyacağına inanıyorum.”
HABER MERKEZİ

