
                            ÇİĞDEM MAHALLESİ MUHTARLIK 
                ÇALIŞMA RAPORU 
 

Sevgili komşularımız, 55.raporumuzda mahallemizde yapılan ve yapım aşamasında 
olan çalışmalar ve yaptığımız görüşmeler hakkında bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. 
 
 
1. Şirindere şantiyesinde 

çalışmakta olan Büyükşehir Belediyesi ekiplerini 
ziyaret ederek kendilerine teşekkür ettik. 
Komşularımızın hazırladıkları ikramları onlara 
sunduk. İkramlar karşısında daha önce birçok 
yerde bu çalışmaları yaptıklarını ama hiçbir 
mahallede bu tür ikramlarla karşılaşmadıklarını 
söyleyerek teşekkür ettiler.  
 
2. Mahallemizde oturmakta olan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı komşumuz Sayın Faruk Kaymakçı’yı 
Çiğdemim Derneği Başkanı Fatih Fethi Aksoy ile 
ziyaret ettik. Sıcak karşılaması ve ilgisinden dolayı 
kendisine teşekkür ederiz. 
 
3. Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu ve Semt Kültürü Çalışma Grubuna muhtarlık 
kurumunu temsilen katılmaktayım. Çevre ve Sıfır Atık grubunda Ankara’nın çevresinin ağaçlandırılması 
konusunda neler yapılabileceği tartışmalarına katıldık. Ankara çevresinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yeşil bir kuşak oluşturulmak istenmektedir. Bu kararlar verildiği zaman sizlerle paylaşacağız.  
 
4. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Şener’i, Fatih Fethi Aksoy ve Yerel Hayvan 
Gönüllüsü Gökçen Yıldız ile ziyaret ederek öncelikle Şirindere’nin boşaltılması sonucu bölgede kalan, yiyecek 
bulabilmek için mahallenin iç kısımlarına gelme ihtimali olan hayvanların o bölgede kalmaları ve hızlı bir 
şekilde kısırlaştırmaları konusunda neler yapılabileceğini  konuştuk. Ortak çalışma kararı aldık. Bu karar 
doğrultusunda ilk grup köpek (7 adet) yakalanarak kısırlaştırılması için götürüldü. 
 
5.Çiğdemim Derneği ile birlikte yaptığımız kampanya doğrultusunda komşularımızın desteği ile mahallemizde 
bulunan Şehit Cihan Bayık Ortaokulumuzun ön cephesini Atatürk posteri ile kapladık. Duvara kapladığımız 
bu resme komşularımızla yaptığımız anket sonucu karar verildi. Her iki çalışmamız için de bizleri yalnız 
bırakmayan ve destekleyen bütün komşularımıza teşekkür ederiz. 
 
6.Mahallemizde bulunan ve yanmayan sokak lambaları Enerjisa’ya bildirilerek yanması sağlanmıştır. Başkent 
Elektrik’ten muhtarlığımıza iletilen kesintiler sizlerle paylaşılmıştır. 
 
7. 100.Yıl Semt Meclisinin bir bileşeni olarak toplantılarına katılıp önerilerimizi ilettik. 
 
Mart ayında doğan komşularımız doğum günlerini kutluyor, sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler 
geçirmelerini diliyoruz. 
 
Lütfen sevdiklerimiz ve kendimiz için MASKE, MESAFE VE HİJYEN kurallarına dikkat edelim. 
 


