
ÇİĞDEM MAHALLESİ MUHTARLIK 

ÇALIŞMA RAPORU 

 

Sevgili komşularımız,  

56.raporumuzda mahallemizde yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar ve 
yaptığımız görüşmeler hakkında bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. 

1. Şirindere şantiyesinde yıkımlar sonrasında yapılmakta olan moloz 
temizleme çalışmaları devam etmektedir. Şantiye şefinden aldığımız bilgiye 
göre bugüne kadar 3000 kamyon moloz bölgeden taşınmıştır. Hava 

koşullarının izin verdiği sürece devam etmektedir. 

2. 1573. sokakta ASKİ tarafından ayrı zamanlarda iki kazı yapılmıştı, ilk kazı yeri asfalt kaplaması 
yapılmıştı diğer yer ise hava koşullarından dolayı biraz gecikmeyle birlikte yapılacağı bilgisi verilmiştir. 
Taksi durağı önünde yapılan kazı sonrası asfaltlaması yapıldı. 

3. Çiğdem Anadolu Lisesi tarafından bahçelerinde kullanmak için toprak talepleri Ankara Büyükşehir 
Belediyesi (ABB) tarafından talebimiz doğrultusunda yerine getirildi. 

4. Hava koşullarının ani soğuması nedeniyle ABB’den istediğimiz tuz muhtarlığımıza bırakıldı, 
muhtarlığımıza uğrayan bina çalışanları tarafından alındı ve bir kısmı da Çiğdem Anadolu Lisesine 
verildi. 

5. Enerjisa tarafından bize iletilen planlı kesintilerle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 

6. Pandemi süresince muhtarlığımıza ve öğretmenlerimize verilen filyasyon görevine devam ediyoruz. 
Bu kapsamda bize bildirilen temaslı veya pozitif komşularımızı izalasyonları süresince arayarak 
geçmiş olsun dileklerimizi ileterek izalosyon kurallarına dikkat etmeleri konusunda kısa bir sohbet 
etmeye devam ediyoruz. 

7. Mahallemizde bulunan esnafları da ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarmaya 
devam ediyoruz. 

8. Şirindere bölgesinde bulunan sokak köpekleri için başlattığımız besleme ve kısırlaştırma çalışmaları 
ABB ve (Çankaya Belediyesi) ÇB ekipleri ile birlikte devam etmektedir. Bu kapsamda 33 köpek 
belediye ekipleri tarafından kısırlaştırılmak için götürüldü. Kısırlaştırılan 18 köpek alındığı yerlere 
bırakılmış, geri kalan 14 köpek ise kısırlaştırılmış olup bu günlerde alındığı yere bırakılacaktır.  

 

9. Aile Sağlığı Merkezi girişinde çürümüş olan 
çöp kutusu ÇB ekipleri tarafından 
değiştirildi. 

10. Mahalle sakinlerimizle birlikte Hasan Ali 
Yücel Sosyal Bilimler Lisesi yolunda çevre 
temizliği etkinliği gerçekleştirdik. 

 

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. 
 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR. 
 
 

 
Çiğdem Mahallesi Muhtarı 

Hasan Hüseyin Aslan 
 


