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MAMAKLILAR, MAMAK'TA
YAŞAMAKTAN MEMNUN!
Mamak'ta yaşamayı Mamaklılara sorduk. Mamak Belediyesini Mamaklı olmayı vatandaşlar uzattığımız
mavi mikrofona konuştu. Vatandaşlar belediyenin çalışmalarını Murat Köseyi ve Mamak’ı değerlendirdi.

ANKARA'NIN YENI
ŞEHIR HASTANESI AÇILDI
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri
arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı açılış
töreninin ardından açıldı.
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri
arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı
açılış töreninin ardından açıldı. Törende
konuşan Erdoğan'ın "Adeta bir sağlık şehri"
diye nitelendirdiği hastanede Türkiye'nin
en büyük kronik yara bakım merkezi ve
tek hibrit ameliyathanesini içerisinde
barındırmakta. HABERİ DIŞ SAYFADA

MAVİ
MİKROFON
BAŞKENT
DA
SOKAKLARIN

Berra Hanım: "Geçen gün bir organizasyon
olmuştu sanırım festival falan güzeldi de
hep çocuklara yönelikti. Bence gençlere
yönelikte yapması gerekiyor Mamak
Belediyesinin. Yaz tatillerinde kamplar falan
oluyordu önceden, onların olmasını güzel
oluyor bence"

Emlak Uzmanı Salim Taşçı'dan

KİRACI VE EV SAHİPLERİNE
KRİTİK UYARI
Emlak Uzmanı Salim Taşçı, emlak
sektörüne yönelik olarak ‘Kira başlığını’ mavi
mikrofona yorumladı. Son dönemin sıcak
başlıları arasında yer alan kiracı hakları
ve ev sahibi haklarına dikkat çeken taşçı
hem kiracılara hem de ev sahiplerine kritik
uyarılarda bulundu Çamlık Medya okur ve
izleyicilerine selamlarını ileten taşçı önemli
bilgiler paylaştı. Taşçı: ‘’Bu günkü programız
da yine güncel olan kira olayı, kiracı kira
kavgalar dövüşler bir kaos gibi işin içinden
çıkmak mümkün değil ancak burada yine
şunu vurgulamak isterim; kiracınız 5 yılı
doldurmuş ise kiranızda düşük kalmışsa şimdi
yüzde 25 kira tespit davası açma hakkınız var"
ifadelerini kullandı.
HABERİ İÇ SAYFADA

ANKARA’NIN ANDEZiT

TAŞI TESCiLLENDi

BAŞKENT’TE KORKUTAN YANGIN

Çankaya ilçesinde dün gece saatlerinde
meydana gelen yangın çevre sakinleri tarafından
görüntülendi. HABERİ İÇ SAYFADA

BAŞKENT İTFAİYESİNE TAZE KAN
Ankara Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığında göreve
yeni başlayan personel
için yemin töreni
düzenlendi.
Ankara İtfaiyesi
İskitler Merkez
İstasyonu’nda göreve
yeni başlayan itfaiye
erleri için yemin
töreni düzenlendi.
295 itfaiye eri için
düzenlenen yemin
törenine Büyükşehir
Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, meclis
üyeleri, Büyükşehir
Belediyesi bürokratları
ve itfaiyecilerin aileleri
katıldı. Haberi dış
sayfada

BAŞKENT'TE HUZUR VE GÜVEN

VEREN UYGULAMA
Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı,
22 Eylül tarihinde düzensiz göçle
mücadeleye yönelik olarak “Huzur ve
Güven” uygulaması gerçekleştirildi.
HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) yaptığı
çalışmalar sonucunda bölgede çıkartılan
andezit taşı tescillendi.
ATO, Başkent’in değerlerini dünyaya
tanıtmak ve korumak amacıyla yaptığı
çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Ankara
andezit taşı, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu
çerçevesinde korunmak üzere odanın
girişimleri neticesinde tescillendi. Tescillenen
Ankara andezit taşı, ATO Hizmet Binası’nda
gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

ENGELSIZ
YAŞAM FUARI
12’NCI KEZ
KAPILARINI
AÇACAK
Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık,
rehabilitasyon ve profesyonel bakıma
erişimlerindeki engelleri en aza indirmek
ve sosyal hayatın her alanına entegre
olmalarına katkı sağlamak amacıyla
düzenlenen “Engelsiz Yaşam Fuarı ve
Farkındalık Zirvesi”, Ankara'da bu yıl 12’nci
kez kapılarını açacak. Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek
12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık
Zirvesi, 1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
HABERİ İÇ SAYFADA
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MAMAKLILAR, MAMAK'TA
YAŞAMAKTAN MEMNUN!
Mamak'ta yaşamayı Mamaklılara sorduk. Mamak Belediyesini Mamaklı olmayı vatandaşlar uzattığımız
mavi mikrofona konuştu. Vatandaşlar belediyenin çalışmalarını Murat Köseyi ve Mamak’ı değerlendirdi.

Süleyman Karayik:
‘’Boğaziçi’nde oturuyorum
memnunum. Emekliyiz
çalışmıyoruz. Şikayetçi olduğum
yönleri yok’’ dedi.

Gökmen Karadağ: ‘’Mamak
Boğaziçi’nde oturuyorum.
Belediye çalışmalarında memnun
değilim, hizmet yetersiz,
kaldırımlar bahçeler yetersiz.
Hayırlı olsun seçen seçmiş ne
diyelim’’ dedi.

İsmini vermek istemiyor:
‘’Vallahi bence hoş insanlar.
Ben seviyorum Mamak’ı güzel
yer belediye başkanımızda
çok iyi Murat Köse, çalışmaları
çok hoşumuza gidiyor
sosyal belediyesi. Yani bir
memnuniyetsizliğimiz yok gayet
güzel Mamak da güzel seviyoruz.
Selamlar saygılar, etkinliklerini
çok seviyoruz arttırmasını da rica
ediyoruz Belediyemizden’’ dedi.

Züleyha Akdemir: ‘’Valla
şimdilik bir şey söyleyemem,
şimdiye kadar hiç şikâyet
etmedim yani. Devam ediyor
çalışmalara görüyoruz yani
gidiyoruz geliyoruz. Ben aile
yaşam merkezine de gidiyorum,
orada da görüyorum. Şimdilik
memnunuz önümüzdeki sene ne
olacak bilmiyoruz. İğne oyasına
gittim, dikişe gittim onlara
gittim. Kurs güzeldi, hocamız
becerikli bir bayan olduğu için
tekniklerini öğrendik gördük.
Dikişte de aynı hocamız ilgilendi,
tekniklerini gördük hep. Ben
fazla gidemedim. 8 ay eğitim
sürdü okullarla aynı, vatandaşlara
öneririm. Gitsinler, evde oturana
kadar bir şeyler öğrensinler, bir
şeylerden faydalansınlar. Evde
durmasınlar yani tek istediğim o,
başka bir şey istemiyorum’’ dedi.

İsmini vermek istemiyor: ‘’Valla
biz yabancıyız. Çankaya’da
oturuyoruz. Buradan geçerken
arabamız bozuldu. 1 saattir
bekliyoruz. Güzel çalışmaları,
Çankaya’dan güzel, Çankaya’da
oturuyoruz hiç memnun değiliz’’
dedi.

Bekir Kaya: ‘’Bir sıkıntım yok yani
ben kendim zaten memurum öyle
belediyede değilim’’ dedi.

Fatma Körkemiz: ‘’Evet tabii
ki memnunuz. Yüzme havuzları
yaptı, güzel şeyler yaptı, millet
bahçeleri yaptı. Neden olmasın
çok mutluyuz. Evet ne demek her
şeyimiz çok güzel, ülkemizde
huzur içindeyiz keyfimiz yerinde
2023’de yine Tayyip Erdoğan
diyeceğiz. Yine AKP diyeceğiz’’
dedi

İrem Nur Bulut:
"Evet memnunum. Spor merkezi açılmış
buz pateni falan güzel yani.
Bizim orada millet bahçesi var.
Güzel yer güzel yapmışlar. Halk
eğitim kurslarına tatillerde gitmeyi
düşünüyorum’’ dedi.

Güven Bakırcı ve Semra
Bakırcı: ‘’Şimdilik memnunuz
şikayetçi olduğumuz bir şey yok’’
dedi.

İsmini vermek istemiyor: ‘’Hiç
menün değilim, ne yapıyor ne
ediyor bilmiyorum ki ortaokulun
orada oturuyoruz. Lise var ya
orada oturuyorum. Ortalıkta olan
bir şey yok, güzelleştireceğiz
dedi ama yok. Allah razı olsun sağ
olsun ortalık düzgün. Alışverişle
herhalde orayla ilgilenmiyor
belediye marketlere pazarlara
zabıta gelmiyor bir şey etmiyor.
Marketin üzerinde oturuyorum
her gün kavga oluyor. Kasalardan
geçemiyoruz. Oraların marketin
düzelmesini istiyoruz. Marketin
önünde çadır yaptılar gelseniz
de bir görseniz. Hayırlısı olsun
şuralarda yeşerdi iyi kötü
oturuyoruz. Yine de bir şey
demiyorum’’ dedi.

Abdullah Tekin: ‘’Her şeyden
şikayetçiyim EGO sıkıntımızı
gidermeli bence valla çalışma
yapması lazım ara mahallere
falan’’ dedi.

Hakkı Güzel: Başka yerlere
çalışıyorlar buraya çalışmıyorlar
ki. Gidip burada oy alıyor, gidiyor
başka yerlerde yatırım yapıyor.
Memnun değiliz, ben öyle
biliyorum bilmiyorum yani.

Sümeyye Ezgi Dinç:
‘’Memnunum dışarı çıkınca
koşu yapıyoruz zaten başkada
bir şey yapmıyoruz. Park ve
bahçelerinden de memnunum’’
dedi.

Cihan Tip: ‘’Valla biz hala bir
çalışma göremedik. Ulaşımı
çok az. Dışarı çıktığımız zaman
genelde Kızılay’a gideriz’’ dedi.

Ali Bahşi: ''4 sene oluyor
ben buraya geleli bir şey
görmedim. Şu döşenen boruları
gördüm. Başkada bir hizmet
görmedim yani, kaldırımlarda
çok çarpıklıklar var. Direkleri
sökmüşler ama tam olarak
kesmemişler dışarıda duruyor
onlara hiç bakmıyorlar. Şurada
sağa döndüğün zaman ileride
büyük bir çukur var, geçen
seneden beri duruyor. Ne bakan
var, ne de bir şey yapan var.
İlgilenmiyorlar, kaldırımlar çok
bozuk yani başkada bir hizmet
görmedik yani bilmiyoruz'' dedi.

Hamdi Atik: ‘’Gayet memnunum,
çok memnunum öyle az da değil
yani, her şey güzel. Bu benim için
gurur verici onur verici. Mamaklı
olaraktan, böyle bir başkanın
seçilmesi bana onur verir şeref
verir. Genellikle memnunum yani
çok memnunum az buz da değil
yani. Benim şikayetçi olduğum
hiçbir şey yok. Dört dörtlük, gayet
memnunum’’ dedi.

İsmini vermek istemiyor: ‘’Daha
yeni taşındık hiçbir bilgimiz
yok. Tarsus’tan taşındık, soğuk
buldum, insanları da soğuk.
Buraya yeni taşındığımız için
bilmiyoruz, yorum yapmak
istemiyorum’’ dedi.

Diyar Işır: ‘’Mamak’ta daha
çok zaten belli başlı parklar
var oralarda dolanıyoruz o
şekilde parklarından orta halli
memnunum. Ne iyi ne de kötü.
Hizmeti az yukarılara çıktığınız
zaman Abidinpaşa falan tarafı
daha hareketli sosyal anlamda
daha iyi. Biraz burası sönük’’ dedi.

Boran Güler: ‘’Yollar düzgün
değil araba süremiyoruz. Yoların
düzgün olmasını tek sıkıntımız
EGO çok sıkışık hasta oluyoruz
onların yüzünden mikrop yani
pislik öyle. Otobüs seferlerinin
fazla olması lazım, o yüzden
kalabalık oluyor. İnsanlar parfüm
falan sıkıyorlar, hasta oluyoruz
bizde o yüzden’’ dedi.

Halis Boskuş:
Tabii canım
çalışıyorlar
ya baksana
tertemiz.
Ben pehlivanım
bak öyle çalışmazsa el enseyi
çekerim. İyi herkes çalışıyor.
Memnunuz öyle bir şeyimiz yok.
Eskiden böyle parklar neredeydi
yoktu. Valla şuralar hep topraktı
her yere bakıyorlar tertemiz.
Allah razı olsun. Hangisi olursa
olsun buraya çalışmaya geldik.
Çalışmam diye bir şey yok’’ dedi.
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Emlak Uzmanı Salim Taşçı'dan

KİRACI VE EV SAHİPLERİNE

KRiTiK UYARI

Emlak Uzmanı Salim Taşçı, emlak sektörüne yönelik
olarak ‘Kira başlığını’ mavi mikrofona yorumladı.
Son dönemin sıcak başlıları
arasında yer alan kiracı hakları
ve ev sahibi haklarına dikkat
çeken taşçı hem kiracılara hem
de ev sahiplerine kritik uyarılarda
bulundu Çamlık Medya okur ve
izleyicilerine selamlarını ileten taşçı
önemli bilgiler paylaştı.
‘’KİRA TESPİT DAVASI
AÇMA HAKKINIZ VAR’’
Taşçı: ‘’Bu günkü programız da
yine güncel olan kira olayı, kiracı
kira kavgalar dövüşler bir kaos
gibi işin içinden çıkmak mümkün
değil ancak burada yine şunu
vurgulamak isterim; kiracınız 5 yılı
doldurmuş ise kiranızda düşük
kalmışsa şimdi yüzde 25 kira tespit
davası açma hakkınız var. İkinci
olarak kiracınızın oturma müddeti
10 yılı geçmişse oturma müddeti
kira kontratının dolmasına 3 ay
kala protesto çektiğiniz takdirde
kiracınızı tahliye ettirebilirsiniz ’’
dedi.
ÖNEMLİ UYARI
DEPOZİT KİRA DEĞİLDİR
Sözleri Taşçı: ’’Depozit
deniliyor kira kontratı yapılırken
işte 3 aylık depozite aman ha
aman depozit kira yerine geçmez,

borçlar kanuna göre depozit: bir
kiracı elektriği ödememiş suyu
ödememiş aidatı ödememiş doğal
gazı ödememiş onların yerine
geçer onun için depozito alırken
mutlaka parantez içerisinde,
kiracıda buna riayet etsin ev
sahiplerinin de buna riayet etmesi
gerekir. Şu anda ki uygulama
yüzde 25 artırım konuldu beş yılı
geçmemiş se kiracınızdan kirayı

artırma talebinde bulunamazsınız
bulunduğunuz takdirde mahkeme
reddeder sulh hukuk mahkemesi
şu anda da hükümet iyi bir karar
alarak arabuluculara sevk ediyor
arabulucularda gerek kiracıların
gerek ev sahiplerinin konularını
daha çabuk çözüyor arabuluculara
gitmekte yarar var dedikten sonra
tekrar hepinize iyi günler dilerim.’’
diye konuştu.

BAŞKENT’TE KORKUTAN YANGIN
Çankaya ilçesinde dün gece
saatlerinde meydana gelen
yangın çevre sakinleri tarafından
görüntülendi.
Çankaya ilçesinde dün
gece saatlerinde, Kızılay
Mahallesinde meydana
gelen yangın, çevre sakinleri
tarafından görüntülendi.
Bir binanın alt katında
bulunan Simit Dünyasında,
çıkan yangın tüm binayı sardı.
Henüz yangının çıkış sebebi
bilinmezken, olayla ilgili
inceleme devam ediyor.

BAŞKENT'TE HUZUR VE GÜVEN

VEREN UYGULAMA
Ankara’da İl Jandarma
Komutanlığı, 22 Eylül tarihinde
düzensiz göçle mücadeleye
yönelik olarak “Huzur ve Güven”
uygulaması gerçekleştirildi.
Ankara’da İl Jandarma
Komutanlığı, 22 Eylül tarihinde
düzensiz göçle mücadeleye
yönelik olarak “Huzur ve Güven”
uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada 108 umuma

açık yer ve 125 metruk binada
gerçekleştirilen uygulamada 110
ekip ve 319 personelin görev aldı,4
bin 847 yerli ve 251 yabancı uyruklu
şahıs sorgulandı.
Uygulama sonucunda
çeşitli suçlardan aranan 5 kişi
yakalanırken, geçici uluslararası
koruma kaydı bulunan 6 yabancı
uyruklu kişiye idari para cezası
kesildi.

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık
Zirvesi 12’nci kez kapılarını açacak

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

Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık,
rehabilitasyon ve profesyonel bakıma
erişimlerindeki engelleri en aza indirmek
ve sosyal hayatın her alanına entegre
olmalarına katkı sağlamak amacıyla
düzenlenen “Engelsiz Yaşam Fuarı ve
Farkındalık Zirvesi”, Ankara'da bu yıl 12’nci
kez kapılarını açacak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev
sahipliğinde düzenlenecek 12. Engelsiz
Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü’nün yer aldığı
1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Aşılmadık
Engel Kalmasın” sloganıyla düzenlenecek
fuar ve zirvenin tanıtımı Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla
yarın (30 Eylül) Darülaceze Başkanlığında
yapılacak. Tanıtım toplantısına kamu

kurumları, bakım ve sağlık sektörü
başta olmak üzere özel sektör ile sivil
toplum kuruluşu temsilcileri katılacak.
Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık
Zirvesi, tüm engelli bireyleri ilgili sektör
paydaşlarıyla bir araya getirecek. Yerel
yönetimlerin engelliler için yaptıkları
mimari çalışmalar, kentsel düzenleme
ve faaliyetlerini paylaşmaları için imkan
sağlanacak. Sosyal sorumluluk bilincinin
gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek
sağlanacak. Engelli ve yaşlı bireylerin
sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel
bakıma erişimlerindeki engelleri en aza
indirmek ve sosyal hayatın her alanına
entegre olmalarına katkı sağlamak
amacıyla düzenlenen Engelsiz Yaşam
Fuarı ve Farkındalık Zirvesi ile ticari çözüm
ve bağlantıların geliştirilmesi ile yeni
teknolojilerin paylaşılması hedefleniyor.
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ANKARA'NIN YENI
ŞEHIR HASTANESI AÇILDI
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninin ardından açıldı.
Türkiye'nin en büyük şehir
hastaneleri arasında yer alan Etlik
Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın katıldığı açılış
töreninin ardından açıldı.
Törende konuşan Erdoğan'ın
"Adeta bir sağlık şehri" diye
nitelendirdiği hastanede
Türkiye'nin en büyük kronik
yara bakım merkezi ve tek hibrit
ameliyathanesini içerisinde
barındırmakta.
Türkiye’nin 20’nci, Ankara’nın
2’nci şehir hastanesi olan
Etlik Şehir Hastanesi'nin
açılışı Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamaya
göre, şehir hastanesi 8 ayrı
hastaneden oluşuyor. Türkiye'nin
en büyük şehir hastaneleri
arasında yer alan Etlik Şehir

Hastanesi’nin açılışın da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan açılışa yönelik konuşma
gerçekleştirdi.
''ADETA BİR SAĞLIK ŞEHRİ''
Erdoğan: ’’Biz Etlik Şehir

Hastanesi sağlık alanındaki
devrimlerden biri olarak kabul
ediyoruz. Bu dev hastane adeta
bir sağlık şehridir. Biz Ankara'da
sadece Etlik Şehir Hastanesi'yle
kalmadık. Bir de Bilkent'i kurduk.

Hastanemiz sadece vatandaşlara
değil çalışanlara da en üst
konforu sağlayacak.’’dedi.
''GELİŞMİŞ ÜLKE
VATANDAŞLARININ
SIĞINAĞI OLDU''
Erdoğan: ’’Türkiye'nin
önümüzdeki 100 yılı için en doğru
kararı vereceğine inanıyorum.
Eskiden beri gelişmiş ülkelerle
mukayese ederek hayıflanan
bir kesim vardı. Son dönemde
sosyal medya mecralarında yine
gelişmiş ülke güzellemelerinin
yapıldığını görüyoruz. Sırf
daha iyi bir arabaya binmek
için yurt dışına gidenlere
acıyarak bakıyoruz. Gelişmiş
ülkelerin soygun tarihi bir yana
bırakıyorum, güvenlik ve refah
sırça köşklerinin yaşanan her
küresel sıkıntıda çatladığını
görüyoruz.’’dedi.

BAŞKENT İTFAİYESİNE TAZE KAN
Ankara Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığında göreve
yeni başlayan personel için yemin
töreni düzenlendi.
Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez
İstasyonu’nda göreve yeni
başlayan itfaiye erleri için yemin
töreni düzenlendi. 295 itfaiye eri
için düzenlenen yemin törenine
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, meclis üyeleri,
Büyükşehir Belediyesi bürokratları
ve itfaiyecilerin aileleri katıldı.
Törende konuşan Başkan Yavaş,
“Sizleri kimi zaman Elazığ’da, kimi
zaman Kastamonu’da, kimi zaman
Marmaris’te takip ediyoruz. Bir
afet anında canınızdan geçip nasıl
mücadele ettiğinize şahit oluyoruz.
Deprem yaşandığında yıkılan
gönüllere nasıl umut olduğunuzu,
sel felaketlerinde umutsuzca bakan
gözlere nasıl ışık olduğunuzu,
bir orman yangınında griye ve
siyaha dönen hayatları nasıl yeşile
çevirdiğinizi biliyoruz.
704 personelimizin 400’ü
emeklilik hakkı kazanmıştı ve yaş
ortalaması 48’di. Bu sorunu çözmek
için harekete geçtik ve sadece
itfaiye bölümü mezunlarından
oluşan 445 mesai arkadaşımız
liyakatle iş başı yaptı. Yaş
ortalaması 40’a düştü, toplam bin
192 mesai arkadaşımızla tecrübeli
ve dinamik bir ekip kuruldu” diye
konuştu. Yavaş, Ankara İtfaiyesi’nin

Türkiye’nin en deneyimli ve
aktif meslek teşkilatlarından
biri olduğunu vurgulayarak,
“Bir yandan halkımızın can
sağlığı ve güvenliği için
olaylara en etkin şekilde
müdahaleyi yaparken, bir
yandan da daha konforlu
ve mutlu bir iş ortamına
sahip olun istiyoruz. Halkın canını
korurken kendi sağlığınız ve
canınız için de en uygun çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Halkımızın
olumsuz vakalarda ve afetlerde
canının sizlere emanet olduğunu
çok iyi biliyoruz. Kahraman
itfaiyecilerimizin merkezi yönetim
tarafından kanunen meslek olarak
tanınması ve özlük haklarının

verilmesi konusunun
da en kısa sürede
gerçekleşmesini temenni
ediyorum. Ankara İtfaiyesi,
Türkiye’nin en deneyimli ve
aktif meslek teşkilatlarından
birini oluşturmaktadır.
İtfaiyemizin ve tüm
itfaiye teşkilatlarının
pelerinsiz kahramanlarına yapmış
olduğunuz fedakârca hizmetten
dolayı teşekkür ediyorum. Sizler
bu zorlu görevi yerine getirirken
aileleriniz de belki biraz endişeli
ama hep sabırlı ve onurlu bir
yaşam sürüyor. Onlara da bu vakur
duruşlarından dolayı yürekten
teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.

ANKARA’NIN ANDEZiT

TAŞI TESCiLLENDi
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) yaptığı
çalışmalar sonucunda bölgede çıkartılan
andezit taşı tescillendi.
ATO, Başkent’in değerlerini dünyaya
tanıtmak ve korumak amacıyla yaptığı
çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Ankara
andezit taşı, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet
Kanunu çerçevesinde korunmak üzere
odanın girişimleri neticesinde tescillendi.
Tescillenen Ankara andezit taşı, ATO
Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen lansman
ile tanıtıldı. Burada konuşan ATO Başkanı
Gürsel Baran, coğrafi işaretli ürünlerin
önemine vurgu yaparak, “ATO’nun en
çok dertlendiği konulardan dört yılda iki
tanesi coğrafi işaretli ürünler, bir tanesi
de markalaşmak. Bu iki konunun da çok
önemli olduğunu biliyoruz. Cari açık üreten
bir ülkeyiz; bir şekilde kapatmamız gerekir
bunu. Buralardan girdi sağlamamız lazım.
Markalaşmanın çok önemli olduğunu
biliyoruz. Markalarla dünyada o ülkelerin
ekonomilerine kattıkları değeri biliyoruz.
Coğrafi işaretli ürünler de böyle. Coğrafi
işaretli ürünlerde bu ülkenin gidebileceği
mesafenin çok fazla olduğuna yürekten
inanıyoruz” diye konuştu.
Baran, ATO olarak farkındalık
oluşturmaya çalıştıklarını belirterek,
“Bununla ilgili inşallah başarılı da
olacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü
önemli değerler var bu ülkede. ATO olarak
Ankara’nın tescil aldığı 36 ürünün 7 tanesi
andezit taşı ile beraber tescil aldı. Bunlar
Ankara döneri, Ankara tavası, Ankara
simidi, Ankara erkeç pastırması, Ankara
tiftiği, Çamlıdere höşmerim tatlısı ve şimdi
müjdesini verdiğimiz Gölbaşı andezit taşı”
ifadelerini kullandı.
Ankara’nın önemine dikkat çeken Baran,
“Ankara Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı.
Cumhurbaşkanımıza şunu da iletmiştik; bir
farkındalık oluşturmak adına coğrafi tescil
almış ülkemizdeki tüm ürünlerin Ankara’da
satışını gerçekleştirelim. Coğrafi tescil
almış ürünlerimizin tamamını Ankara’dan
ihracatını sağlayalım. Katma değerli olsun o
ürünün ihracatı, bu ülkenin kasasına önemli
ölçüde para girsin istiyoruz” açıklamasında
bulundu.
Lansman hatıra fotoğrafı çekimi ve
plaket takdimi ile son buldu.

