
 
                 ÇİĞDEM MAHALLESİ MUHTARLIK 

             ÇALIŞMA RAPORU 
 

Sevgili komşularımız, 54.raporumuzda mahallemizde yapılan ve yapım aşamasında 
olan çalışmalar ve yaptığımız görüşmeler hakkında bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. 
 
1. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısına 
katıldık. Toplantının ana konusu ‘su tasarrufu’ olup bu konuda komşularımızın 
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

Her toplantı muhtarların mahalleyle ilgili sorunlarını aktarması şeklinde devam ediyor. Gerekli 
bilgilendirmeler yapıldıktan sonra biz de mahallemizde 1589. Sokak ve 1583. Caddelerde yağmur 
yağması sonucu oluşan sorunlarımızı dile getirdik. 1575. Caddenin mahallenin üst kotlarından gelen 
yağmur sularının özellikle 1583. Caddede bulunan binaların kapalı otoparklarına dolduğunu bir kez daha 
dile getirerek 1575. Cadde üzerine sokak genişliği kadar ızgaraların konulmasını talep ettik. 1589. 
Sokakta ise yine yağmur sularının birikmesi sonucunda dere gibi akması ve kaldırımının olmamasından 
dolayı özellikle yayaların yürümekte çok zorlandıklarını ve konuya çare bulunması gerektiğini hem 
söyledik hem de yazılı olarak bildirdik. 
 
2. Şirindere konusunda sizleri 4 kez 
bilgilendirmiştik. Yeni ve önemli gelişmeler olduğu 
sürece buna devam edeceğiz. 
Şirindere’de gecekonduların yıkılması sonucu 
biriken molozlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından temizlenmeye devam etmektedir. 
Şantiye şefi ile yaptığımız görüşmede bugüne 
kadar 650 kamyon molozun taşındığı, tahminen 
7500 kamyon molozun daha taşınacağı bilgisini 
aldık. Bazı komşularımızın ağaçların kesilmesi 
konusunda şikâyetleri vardı. Yaptığımız 
görüşmeler sonucunda; Büyükşehir Belediyesi 
tarafından iş makinaları ve kamyonların çalışabilmeleri için özellikle (şehirlere dikilmesi yasak olan) 
kavak ağaçlarının kesilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alındığı bilgisine ulaştık. 
Kesilen ve kullanıma uygun olan ağaçların belediyenin atölyelerine götürülerek park mobilyaları 
yapımında kullanıldığını öğrendik. 
 
Muhtarlık ve Çiğdemim Derneği olarak Şirindere sorununun ortadan kaldırılması konusunda bizden 
desteklerini esirgemeyen kurum yöneticilerine teşekkür ziyaretleri yapmıştık. Son olarak molozların 
kaldırılmasında çalışan arkadaşlara teşekkür anlamında evlerimizde yaptığımız pasta ve börekleri 
götürmeyi düşünüyoruz. Bu konuda bize destek vermek isteyen komşularımızın desteklerini bekleriz. 
Yapacağımız bu ziyaret gününü sizlerle paylaşacağız. 
 
3. Kaymakamlık tarafından muhtarlığımıza yapılan bilgilendirme doğrultusunda komşularımızı arayıp 
geçmiş olsun dileklerimizi ileterek izolasyon kurallarına uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmaya 
devam ediyoruz. Komşularımızın bu konuda gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz. 
Şubat ayında doğan komşularımıza sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz 
 


