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Sevgili komşularımız; 

Bu raporla muhtarlığımızın yaptığı çalışmalar, yaptığımız başvurular, muhtarlığımıza iletilen şikayetler 
ve gelen öneriler, mahalle ile ilgili haberler sizlerle paylaşılacaktır.  

1. Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen 2014-2017 Stratejik plan oluşturma paydaş toplantısına 
Muhtarlık ve Çiğdemim Derneği birlikte katıldık. Bu toplantıda taleplerimizi ve önerilerimizi 
katılımcılarla ve belediye yetkilileriyle paylaştık. Sokak köpekleri, kaldırımlar, yollarımız, yürüyüş 
yolları, çöp ve toplayıcı vatandaşlarımızdan kaynaklanan sorunları dile getirdik. 

2. Çevre Bakanlığı ile Şirindere konusunda tekrar görüştük ama henüz bir sonucun olmadığını ve 
projenin henüz hazırlanmadığını öğrendik. 

3. Çankaya Belediyesi Başkan vekili Sayın Selçuk Dereli, Veteriner işleri Müdürü Sayın Ayla Pilten ile 
Muhtarlık ve Çiğdemim Derneğinden bir gurup arkadaşla sokak köpekleri konusunda çok faydalı bir 
görüşme yaptık. Bize sokak hayvanlarını toplamaya devam ettiklerini söylediler.  

4. Sokak hayvanları barınağının sorumlusu Derneğimize geldi. Bizde üzerinde çalıştığımız,  Başkan 
Vekili ve Veteriner işleri müdürü ile paylaştığımız projemizi kendisi ile de paylaştık. Önerilerimizi 
söyledik. Barınak sorumlusunun da daha hızlı kısırlaştırmak için istediği talebi hemen yerine getirdik. 
Bu proje ile ilgili daha detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. 

5. Trafik temalı parkımızın yanmayan aydınlatmaları sonunda çalışır hale getirildi. 

6. Komşularımızın muhtarlığımıza haber vermesi sonucu tıkalı kanallar ASKİ tarafından açıldı. Patlayan 
su borusu ASKİ tarafından onarıldı. 

7. Değişik zamanlarda Enerjisa aranarak yanmayan sokak aydınlatmaları konusunda girişimlerde 
bulunuldu. Yanmayan lambaları onardılar. 

8. Çiğdemim Derneği altında ki yürüme yolunun mahallemize yakışır hale getirilmesini ve bir takım 
spor aletlerinin yerleştirilmesini Çankaya Belediyesinden istedik. Umarım kulak verirler. 

9. Belirlediğimiz ve resimlerini çektiğimiz sokakların kaldırım ve asfalt eksiklerini Çankaya Belediyesine 
bildirdik. Takip ediyoruz. 

10. Bölgemizde bulunan bazı parkların uzayan otları Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından biçildi. 

11. Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi yolunda başlayan inşaat konusunda ODTÜ 
yetkililerinden bilgi alındı ve bizzat inşaat alanına gidilerek yapılan inşaat konusunda gerekli bilgiler 
alındı. TEİAŞ tarafından mahallenin ve bölgenin enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla büyük bir 
trafo merkezi yapıldığı bilgisi alındı. Gerekli bütün izinleri alınmış ve mümkün olduğunca ormana en  
az zarar verecek yer seçilmiş. Bu çalışma sırasında Ebru Sitesinin karşısında, ormanda ve siteye çok 
yakın olan yüksel gerilim direğinin de kaldırılacağı bilgisini aldık. 
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12. Ramazan ayı dolayısıyla yardımda bulunmak isteyen komşularımıza ve belediyelere ihtiyaç 
sahiplerinin isimleri bildiriliyor ve gelen yardımların dağıtılması sağlanıyor. Bu amaçla bir ihtiyaç sahibi 
listesi hazırlandı. 

  


