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Önsöz        1

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

B A Ş K A N ’ D A N Kıymetli Hemşehrilerim, 
 
Göreve başladığım ilk gün yaptığım 
açıklamada, “Kimseyi ötekileştirmeden, 
bütün Ankara’yı kucaklayarak, oy versin 
vermesin bugünden itibaren herkesin 
belediye başkanı olacağım. Bundan sonra 
Ankara’mız için gece gündüz demeden 
hep birlikte çalışacağız” demiştim.  
 
Bugüne dek bu sözümüzü tutmak için hiç 
ara vermeden ve “ortak akıl” anlayışını 
uygulayarak çalışmalarımıza devam 
ettik. Tüm bu çalışmalarımızı yaparken 
de Türkiye’de ilk kez tüm ihalelerin 
sosyal medya üzerinden canlı olarak 
yayınlanması ile şeffaf belediyeciliğin 
Türkiye’deki öncüsü olduk. Özellikle 
pandemi döneminde “6 Milyon Tek Yürek” 
başlıklı kampanyalarımızla, birlikte olursak 
neler başarabileceğimizi tüm dünyaya 
gösterdik. Bundan sonra da “insan sağlığı” 
ve “can güvenliği” odaklı, kent sakinlerinin 
yaşarken mutlu olacağı bir Ankara’yı yine 
birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. 
 
İnanıyorum ki, yönetim anlayışı değişikliği 
ile başlayan bu süreç, Ankara’mız için bir 
başarı öyküsüne dönüşecektir. 
 
Bu öyküyü tüm Ankaralılar ile birlikte 
yazacak, Ankara’yı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün başkentine yakışır, dünya 
başkentleriyle yarışır bir kent haline 
beraber getireceğiz.
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’in yıllardır 
çözüm bekleyen sorunlu 

noktalarındaki trafik sıkışıklığının 
ve ölümlü kazaların önüne geçmek 
için çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. 

Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığı, yıllardır 
trafik sorunu çözülemeyen ve 
vatandaşlar için eziyete dönmüş 
olan başta Etimesgut İstasyon 
Caddesi çevresindeki trafiği ra-
hatlatmak amacıyla Türk Kızılayı 
Caddesi ile Etimesgut Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi önündeki köprülü 
kavşakları tamamlayarak hizmete 
açtı. Ayrıca, Ayaş Yolu Sincan 

OSB, Konutkent, Yaşamkent ve 
Başkent Üniversitesi önünde 
yaptığı alt geçitlerle trafik kesin-
tisiz hale getirildi. Hasköy (Froko) 
Kavşağı’nda çalışmalarını sürdüren 
Fen İşleri ekipleri, Şaşmaz Sanayi 
Bulvarı’na iki adet ve Ayaş Yolu 
Devrimler Caddesi kesişimine bir 
adet Köprülü Kavşak yapılacağının 
müjdesini verdi.

İKİ YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK
Sincan Devlet Mahallesi ve 

sanayi bölgesindeki giriş çıkışları 
sağlayan ve hemzemin olarak kul-
lanılan yolda tek sinyalize kavşağın 
bulunmasından yaşanan trafik sıkı-
şıklığı ve kazaların önüne geçmek 

isteyen Büyükşehir Belediyesi, 
Devrimler Caddesi kesişiminde 
yer alan bölgeye köprülü kavşak 
yapacak.  Projenin tamamlanması 
ile Ayaş Yolu üzerinden Yenikent 
Semt Merkezi’ne kesintisiz trafik 
akışı sağlanacak.

Şaşmaz Sanayi giriş çıkışının 
zorlaştığı ve Batıkent–Çayyolu is-
tikametinde seyreden trafiğin ra-
hatlatılması amacıyla Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ve 
Ankara Bulvarı - Şaşmaz Kavşağı 
arasında yer alan 2473. Cadde ve 
2474. Cadde kesişiminde bulunan 
kavşağa iki adet köprülü kavşak 
yapılacak. 

ANKARA’NIN TRAFİK SORUNUNA NEŞTER: 
KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJELERİ
HIZLA DEVAM EDİYOR
Etimesgut İstasyon Caddesi’nin ilk etabı olan Türk Kızılayı Caddesi ile Etimesgut Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi önü olmak üzere trafik sorununun yaşandığı Ayaş Yolu Sincan OSB, Konutkent, 
Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi önünde yaptığı alt geçitlerle trafiği kesintisiz hale getiren 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hasköy (Fruko) Kavşağı’nda çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, 
Sincan OSB ve Yenikent Sanayi Sitesi arasındaki yol genişletme çalışması tamamlanırken, 
Şaşmaz Bulvarı ve Ayaş Yolu’na toplamda 3 yeni kavşak için düğmeye basıldı.
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HASKÖY KAVŞAĞI’NDA 
HUMMALI ÇALIŞMA

Esenboğa Havaalanı’ndan şehir 
merkezine kesintisiz ulaşım için, 
Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 
üzerinde bulunan ve Fruko Kavşağı 
olarak bilinen bölgede köprülü 
kavşak çalışmaları devam ediyor.

BAĞLICA BULVARI’NDA 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkentin giderek gelişen ve 
nüfus artışının hızlandığı Bağlı-
ca’nın gelecekteki trafik yoğunluğu 
göz önüne alınarak, Yapracık böl-
gesindeki mevcut trafiğin etkilen-
memesi için Bağlıca Bulvarı Otoyol 
Bağlantı Kavşağı’nda da çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor. 

OVAÇAY ÜZERİNE        
KÖPRÜ ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi, Yeni-
kent-Ayaş Yolu’nda genişletme 
çalışmalarını tamamladı. Emniyet 
şeridi ile birlikte 5 şeritten oluşan 
6 bin metrelik yol trafiğe açılırken, 
Ovaçay üzerinde köprü çalışması 
gerçekleştiriliyor. 90 metre uzun-
luğunda iki ayrı köprünün yapıla-
cağı noktada çalışmalar tamam-
landığında yollar gidiş-dönüş 4 
şeritten oluşacak.

GİDİŞ-DÖNÜŞ                           
4 ŞERİTLİ OLDU

Yeni yol, kavşak ve alt geçit-
lerle Başkent trafiğini rahatlatan 
ve güvenli sürüş sağlayan önemli 
projeleri hayata geçiren Büyükşe-
hir Belediyesi son olarak Sincan 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Ye-
nikent Sanayi Sitesi yol genişletme 
çalışmalarını tamamladı. Gidiş-dö-
nüş 4 bin metre uzunluğundaki 
yolun trafiğe açılmasıyla Akköp-
rü’den başlayarak Yenikent çıkışına 
kadar Fatih Mehmet Sultan Bulvarı 
(İstanbul Yolu) gidiş-dönüş 4 şeritli 
oldu.

İSTASYON CADDESİ’NDE     
İLK ETAP TAMAMLANDI

İstasyon Caddesi’nin ilk etabı 
olan köprülü kavşak çalışma-
ları tamamlandı. Trafiğe açılan 
Etimesgut Ağız Diş Sağlığı Merkezi 
önündeki kavşak ile 3 geliş 3 gidiş 
olmak üzere toplam 6 şerit olarak 
Türk Kızılayı Caddesi’ndeki trafik 
akışında süreklilik sağlanırken, 
2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak 
yapılan yan yol ile Sabancı Bulvarı 
- Türk Kızılayı bağlantısı yapılarak 
trafik yoğunluğu azaltıldı.

Türk Kızılayı Caddesi üzerinde 
2304. sokak girişine Ankara istika-
metinde 3 gidiş alt geçit, Etimesgut 
Kaymakamlık kısmında ise 2 şerit 
yan yol ve Etimesgut yönünde 3 
gidiş yan yol yapılarak Etimesgut 
Kaymakamlığı önündeki trafik 
yoğunluğu da rahatladı. İstasyon 
Caddesi’nde çalışmalar devam 
edecek.

• Fen İşleri ekipleri, yapılaması ge-
reken ama yıllardır yapılmayan acil 
yol projelerini teker teker tamam-
ladı. 

• Eskişehir Yolu’ndan Konutkent 
ve Yaşamkent girişlerine yapılan alt 
geçitlerle yaşanan kazaların önüne 
geçildi. Ayrıca, Başkent Üniversite-
si önüne de u dönüşü ve alt geçit 
yapıldı. 

• Etimesgut Şeker Mahallesi Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı bağlantı 
yolu ile ilçe İstanbul Yolu’na bağ-
landı. 

• Hacettepe Üniversitesi, Bey-
sukent ve Angora Bulvarı Saban-
cı Bulvarı’na bağlandı. Buradaki 
trafik kuzey - güney ve doğu-batı 
aksında azaltıldı. 

• Ayaş Yolu’nda Sincan OSB önüne 
alt geçit yapılarak kesintisiz trafik 
akışı sağlandı. 

• Altındağ Karapürçek otoyol bağ-
lantısı yapıldı.

TRAFİK 
SORUNUNUN 
ÇÖZÜMÜ İÇİN 
BAŞKA NELER 

YAPILDI?
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Ankara Büyükşehir Belediye-
si, Başkan Mansur Yavaş’ın 
“en büyük projem” olarak 

nitelendirdiği yerli kırsal kalkınma 
projeleriyle hem çiftçilerin hem de 
sosyal yardım alan ailelerin yüzünü 
güldürüyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
üreticilere destek olmayı sürdü-
ren ve “Hayalim Ankaralı üreticiyi 
zengin etmek” diyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 

en büyük hayallerinden biri olarak 
nitelendirdiği “Sözleşmeli Üreti-
cilik Modeli”ni Başkent’te hayata 
geçirdi. 

Proje kapsamında ilk olarak 
geçtiğimiz aylarda bin 15 çiftçiye 
sözleşme karşılığında   alım garan-
tili nohut tohumu dağıtımı gerçek-
leştiren Kırsal Hizmetler Dairesi, 
şimdi de alım garantili “Buğday 
Tohumu Desteği” ile çiftçilerin yü-
zünü güldürüyor. 

ÜRETEN BAŞKENT İÇİN 
DEV ADIMLAR: 
SÖZLEŞMELİ
ÜRETİCİLİK BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamaya başladığı sözleşmeli üreticilik modeli ile 
Ankara’da kırsal kalkınmayı desteklerken, çiftçilerden aldığı ürünleri de sosyal yardım 
alan ailelere dağıtılıyor. Kiralanan AOÇ arazisinde tarım yapılırken, Başkent Ankara 
Kalkınma Projesi kapsamında Büyükşehir arazilerinde de yetiştirilen meyve ve 
sebzeler toplanarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Proje kapsamında, 
25 ilçenin 

tamamında 
toplam 5 milyon 
150 bin kilogram 
buğday tohumu, 

7 bin 800 çiftçiye 
dağıtılıyor.
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75 BİN TON ÜRÜN            
ELDE EDİLECEK

Sözleşmeli üreticilik modeli sa-
yesinde yerli üreticinin kazanaca-
ğına, ithal buğday alımının önüne 
geçileceğine ve ülke ekonomisinin 
kazanacağına dikkat çeken Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Kö-
remezli, şöyle konuştu:

“Bu yıl ülkemizde 500 bin ton 
ürün ithal edilmiştir. Bugün 250 
bin dönüm alanda gerçekleştire-
ceğimiz sözleşmeli üretimle yak-
laşık 75 bin ton ürün elde etmeyi 
planlıyoruz.  Bu da bu sene için 
ithal edilen buğdayın Türkiye’de 
yüzde 15’ine tekabül ediyor. Önü-
müzdeki yıllarda ithal edilen oran 
kısmında Ankara’da buğday üre-
timini artırıp, her ilçede daha çok 
yüzde 90 hibeli buğday tohumu 
dağıtarak bu işlemleri sürdürmeyi 
istiyoruz.”

NOHUT TOHUMU   
DAĞITIMI DA YAPILDI

“Sözleşmeli Üreticilik Modeli” 
geçtiğimiz aylarda Ankaralı çiftçiye 
alım garantili nohut tohumu dağı-
tımı yapılmasıyla başlamıştı. Yüzde 
90 hibe desteğiyle, 20 bin dönüm-
lük alanda nohut üretimi yapan bin 
15 çiftçi, ilk hasadı da yaptı. 

SOSYAL YARDIM ALAN 
AİLELERE DAĞITILIYOR

Çiftçilerin ürettiği buğday, Halk 
Ekmek Fabrikası tarafından satın 
alınarak un üretiminde kullanıla-

cak. Geçtiğimiz aylarda dağıtılan 
alım garantili nohut tohumları da 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hasat zamanı satın alınarak, sosyal 
belediyecilik anlayışı kapsamında 
sosyal yardım alan ailelere ücretsiz 
dağıtılmıştı.

KENDİ ARAZİLERİNİ   
TARIMA AÇTI

Başkan Mansur Yavaş’ın hayata 
geçirdiği Başkent Ankara Kalkın-
ma Projesi (BAKAP) ile boş ve atıl 
durumdaki tarım arazilerinde de 
üretim süreci başladı. Büyükşehir, 
Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahal-
lesi’ndeki 250 dönüm arazisinde 
sebze ve meyve yetiştirdi. Yetiş-
tirilen sivri birber, dolma biber, 
domates, kabak, kavun, karpuz 
ve salatalığın hasadı da geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşti. 

Büyükşehir Belediyesi’nin BA-
KAP kapsamında yetiştirdiği bu 

ürünler de BELKO Soğuk Hava 
Deposu’nda muhafaza edilerek, 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
ekipleri tarafından maddi durumu 
iyi olmayan vatandaşlara gıda koli-
leriyle birlikte teslim ediliyor.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 
ARAZİSİNDE TARIM 
BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın talima-
tıyla ihalesine girilen ve 3 yıllığı-
na kiralan Atatürk Orman Çiftliği 
arazisinde de yıllar sonra ilk defa 
üretim yapıldı. 300 dekarlık alanda 
ekimi yapılan Macar Fiğinin (yem 
bitkisi tohumu) hasadı da geçtiği-
miz günlerde yapılırken, elde edi-
len hayvan yemi olarak kullanılan 
ve kış şartlarına dayanıklı olan Ma-
car Fiği tohumu ve yemlik balyalar 
Başkentli çiftçilere ücretsiz olarak 
dağıtılacak.
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Ankara’ya bir saatlik mesafe-
de bulunmasına karşın 25 
yıldır su krizi ile boğuşan 

Polatlı, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı müca-
delesi sonucunda temiz, sağlıklı ve 
kesintisiz suya kavuşuyor.

Başkan Mansur Yavaş’ın Bü-
yükşehir Belediye Meclisi günde-
mine sık sık getirdiği Başkent’in su 
altyapı sorunlarının çözümü için 
ASKİ’nin kredi yoluyla borçlandı-
rılması talebi, Temmuz ayında ger-
çekleşen toplantıda bir kez daha 
gündeme getirildi. Başkan Yavaş’ın 
ısrarları sonuç verdi ve ASKİ’ye 
kredi kullandırma talebi meclis 
üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKAN YAVAŞ’IN ISRARI SONUÇ VERDİ:
25 YILLIK SU SORUNU
TARİHE KARIŞIYOR
Başkan Mansur Yavaş’ın en önemli seçim vaatlerinden biri 
olan Polatlı’nın 25 yıllık su sorunu çözülüyor. Başkent’in 13 
ilçesindeki sağlığa zararlı, asbestli borular da değiştiriliyor.

BAŞKAN YAVAŞ’IN 
ISRARLI MÜCADELESI 

SONUCUNDA 25 
YILDIR SU KRIZI ILE 
BOĞUŞAN POLATLI 
TEMİZ, SAĞLIKLI VE 

KESİNTİSİZ SUYA 
KAVUŞUYOR.
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İHALE HEMEN YAPILDI
Kredi talebinin kabul edilmesi-

nin ardından,  “İvedik - Temelli-Po-
latlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, 
Depo, Terfi İstasyonları ve Tesis-
lerin Yapım İşi” ihalesi gerçekleşti-
rildi. İvedik İçme Suyu Arıtma Te-
sisi’nden Polatlı’ya kadar yaklaşık 
107 kilometre (106 bin 714 metre) 
isale hattı ile içme suyu şebeke 
iletimini sağlayacak ihale aynı za-
manda 3 bin metreküp kapasiteli 1 
su deposu, 500 metreküp kapasi-
teli 2 su deposu, 1 terfi istasyonu 
ve diğer imalat bağlantılarını da 
kapsıyor.

PROJE 2 YILDA 
TAMAMLANACAK

“Susuzluk Polatlı’nın kaderi 
değil” diyen Başkan Yavaş, “Polat-
lı’nın 25 yıllık sorununu çözecek, 
ilçeyi kesintisiz, sağlıklı ve kali-
teli içme suyuna kavuşturacağız” 
dedi. Başkan Yavaş, “İhalesini ya-

parak yer teslimini gerçekleştirdi-
ğimiz İvedik-Temelli- Polatlı içme 
suyu projesi yapım çalışmalarına 
sonunda başlayacağız. 107 kilo-
metre mesafeden 2-2,5 yıl içinde 
getirmeyi planladığımız kaliteli, 
temiz ve sağlıklı su musluklardan 
kesintisiz olarak akmaya başlaya-
cak” diye konuştu.

YÜZÜKBAŞI HATTINDA DA 
KAPSAMLI YENİLEME

İlçenin su sorununu çözecek 
Gerede suyunu getirme projesi ile 
birlikte Başkan Yavaş, Yüzükbaşı 
Mevkii’nden Polatlı’ya içme suyu 
sağlayan ana iletim hattındaki ça-
lışmaları da tamamlandı. Bir arıza 
durumunda, hattaki suyun tama-
men tahliye edilmesi ve sonra 
tekrar verilmesi nedeniyle sürekli 
ve uzun su kesintilerinin yaşan-
dığı Yüzükbaşı hattı boyunca 14 
hat vanası, 21 tahliye vanası ve 22 
vantuz yapılacak. 83 kilometrelik 
hat boyunca ayrıca basıncın en 

yüksek olduğu ve en çok arızanın 
yaşandığı 100 metrelik kısımdaki 
(Polatlı Özyurt Mahallesi) bin 200 
milimetre çapındaki borular yeni-
leriyle değiştirildi.  

ASBESTLİ BORULAR 
DEĞİŞTİRİLECEK

Başkent’teki asbestli su boru-
larıyla ilgili sorun da teker teker 
çözüme kavuşuyor. ASKİ Genel 
Müdürlüğü, Polatlı, Beypazarı, 
Nallıhan, Ayaş, Evren, Şereflikoç-
hisar, Haymana, Elmadağ, Çubuk, 
Akyurt ve Keçiören ilçelerinin as-
bestli boruları değişimi için ihale 
yaptı. 

ASKİ tarafından 
gerçekleştirilecek çalışmaların 
ardından 13 ilçedeki toplam 

220 kilometrelik asbestli boru 
değiştirilmiş olacak.
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Büyükşehir Belediyesi birim 
ve iştiraklerinin gerçekleştir-
diği mal ve hizmet alım iha-

leleri, sosyal medya hesapları ve 
ABB TV’den canlı takip edilebili-
yor. Başkan Mansur Yavaş’ın göre-
ve geldiği 8 Nisan 2019 tarihinden 
bu yana 757 ihale canlı yayınlandı. 

İhalelerin canlı yayınlanmasıyla 
hem şeffaf yönetim örneği sergi-
lendi hem de vatandaşların Büyük-
şehir’e ve ihalelerine olan güvenini 
tazelendi. Başkan Yavaş’ın şeffaf 
yönetim anlayışı beraberinde be-
lediyede hayata geçirilen tasarruf 
politikalarını da destekledi. İhale-
lere katılımın artması, kırım oran-
larını da artırdı. 

Büyükşehir Belediyesi 1. Yıl Faaliyet Raporunda 
açıklanan verilere göre, 8 Nisan 2019 - 8 Nisan 

2020 tarihlerini kapsayan bir yıllık dönemde 1.4 
milyar TL tasarruf edildi. Bu paranın 1.1 

milyar TL’si ile geçmiş döneme ait borçlar ödendi.

BELEDİYECİLİKTE BİR İLK: 
757 İHALE CANLI YAYINLANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf yönetim 
anlayışıyla başlattığı canlı yayın uygulaması kesintisiz devam ediyor.
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Daha önce çocukların uzak-
tan eğitimden yararlana-
bilmeleri için kırsal mahal-

lelere ücretsiz internet hizmeti 
götürmeye başlayan ve Aile Yaşam 
Merkezleri’ndeki bilgisayarları ço-
cukların kullanıma açan Başkan 
Mansur Yavaş, sosyal yardım alan 
ailelere de ücretsiz internet vere-
ceklerinin müjdesini verdi.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukla-
rını sevindirecek ve Türkiye’de bir 
ilk olan haberi Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi’nin Ekim ayı olağan top-
lantısında veren Başkan Mansur 
Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin 
çocuklarına eğitimlerinde zorluk 
yaşamamaları için internet hizmeti 
sağlayacaklarını açıkladı. Bir yan-
dan da iki ay içerisinde internetsiz 
köy (mahalle) kalmamasını hedef-
lediklerini belirten Başkan Yavaş, 
şu ifadeleri kullandı:

“İnternet belki birçok mahal-
lede var ama vatandaşlar artık 
ücretsiz yararlanacaklar. ‘Aile Ya-
şam Merkezleri ve Belediyeye ait 

birimlerdeki 869 bilgisayarı gelin 
kullanın’ dedik ancak müraca-
at 412’de kaldı. Hala kendilerine 
ulaşmaya çalışıyoruz. Ankara’da-
ki tüm köylere ücretsiz internet 
çalışmasına başlıyoruz. Tableti 
olanların da Belediye’den yarar-
lanacağı bir sistemi yine ilk defa 
biz yapacağız. Türkiye’de ilk kez 
bütün sosyal yardım alan ailele-
re ücretsiz internet vereceğiz. Şu 
an ona çalışıyoruz. Buradan onun 
müjdesini de vereyim.”

KIRSAL MAHALLELERE  
ÜCRETSİZ İNTERNET 
ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Türkiye’de ilk olan bir uygulamayı 
hayata geçirerek, kendi imkânla-
rıyla Sincan’ın Çiçektepe, Esenler 
ve Polatlar mahallelerine internet 
hizmeti götürdü. Öğrencilerin baş-
ta EBA olmak üzere üniversite por-
talları ve diğer hizmetlere ulaşma-
larını sağlamak için mahallelerde 

belirlenen bir noktaya Büyükşehir 
Belediyesinin hizmet bedelini öde-
diği internet ağı kuruldu. Büyük-
şehir Belediyesi, Ankara’nın kırsal 
mahallelerine internet götürmeye 
devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, ihti-
yaç sahibi ailelerin çocuklarının 
yararlanması için bilgisayarlarını 
kullanıma açtı. 2. sınıftan lise son 
sınıf öğrencisine kadar Başkent’te 
eğitim gören çocuklar; Aile Yaşam 
Merkezleri, Kadınlar Lokali, Çocuk 
Kulüpleri, Ankara Sokaklarında 
Çalışan Çocuklar Merkezi, Gençlik 
Merkezleri ve Çocuk Meclisi’nde 
oluşturulan bilgisayar odalarından 
randevu alarak yararlanabiliyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: 
İNTERNETİ OLMADIĞI İÇİN 
DERSLERİNİ TAKİP EDEMEYEN 
ÇOCUK KALMAYACAK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli 
çocuklar arasında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için 
hayata geçirdiği projelere her gün yenisini ekliyor.

BELEDİYENİN 
BİLGİSAYARLARI 

ÇOCUKLARIN 
KULLANIMINA 

AÇILDI
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Haziran ayında ilk ihalesi 
gerçekleştirilen “Dikimevi 
- Natoyolu Hafif Raylı Sis-

tem (HRS) Hattı Projesi” için ilk 
imzalar atıldı. Mamak’ı AŞTİ ve Di-
kimevi arasında çalışan ANKARAY 
hattına bağlayacak 7,4 kilometrelik 
yeni metro hattı sözleşmesini An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, Metro İstanbul Ti-
caret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürü 
Özgür Özsoy ile birlikte imzaladı.

AŞTİ ile Dikimevi arasında çalı-
şan ANKARAY hattına bağlanacak 
Dikimevi-Natoyolu hattının proje 
aşamasının tamamlanmasının ar-
dından yapım ihalesine çıkılacak. 

7,4 kilometre uzunluğunda olacak 
yeni hat 8 ayrı istasyondan oluşa-
cak.

İmza töreninde “Metroyu dö-
nemimde bitirmek istiyorum. İs-
teriz ki dönemimizde metroyu 
açalım” diye konuşan Başkan Ya-

vaş, sosyal medya hesaplarından 
da Mamaklılara seslenerek, şunları 
söyledi:

DİKİMEVİ - NATOYOLU METROSU
İÇİN İLK İMZALAR ATILDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın vaatlerinden biri daha hayata geçiyor. 
Başkan Yavaş, Başkentlilere raylı sistem ağının genişletileceği yönünde verdiği sözü tuttu ve 
ANKARAY hattını Dikimevi’nden Natoyolu’na bağlayacak metro ağı için düğmeye basıldı.

Sevgili Mamaklı hemşehrim, 
biz bu şehre bir günde 
metro gelmeyeceğini 

biliyorduk ama adalet bir 
günde gelebilirdi. Biz adil 
olmayı seçtik. 7,4 km’lik 
Dikimevi-Natoyolu Hafif 

Raylı Sistemler projesinde 
imzamızı atıp projenin hız-

landırılmasının sözünü aldık. 
Size müjdem olsun.

BAŞKAN YAVAŞ:
“METROYU

DÖNEMİMDE 
BİTİRMEK

İSTİYORUM”
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
seçim vaatleri arasında yer 

alan ve önemli projelerinden biri 
olan “Bisiklet Yolu Projesi”nin ilk 
etabı tamamlandı. Projenin 53,6 
kilometre olarak planlanan proje-
nin bin 400 metrelik kısmı hizmete 
açıldı. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekip-
leri, Milli Kütüphane-Anıtkabir 
güzergahında yer alan 1. Etabın 
Anıtpark-Beşevler kavşağı arasın-
daki bölümü bariyer ve çizgilerle 
araç trafiğinden ayırarak, Başkentli 
bisiklet tutkunlarının kullanımına 
sundu. 

9 ETAPTAN OLUŞUYOR
Ankara’ya kazandırılacak mavi 

yolların 9 etaptan oluşması plan-
lanıyor Milli Kütüphane-Anıtkabir 
güzergahının ardından yapılması 

planlanan diğer etaplar şöyle:

ÜNİVERSİTE 
KAMPÜSLERİNE DE 
BİSİKLET YOLU YAPILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri, kamu ve özel üniversite-

lerde öğrenim gören öğrenciler, 
öğretim görevlileri ve çalışanların 
kampüs içinde sağlıklı yaşam için 
bisiklet kullanmasını teşvik etmek 
amacıyla bu kampüslere de bisiklet 
yolları kazandırıyor.

Proje kapsamında ilk olarak 
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 
Başkent Üniversitesi Bağlıca yer-
leşkesinde gidiş-dönüş toplam 4,4 
kilometrelik bisiklet yolunu kulla-
nıma açtı. Başkent Üniversite’sinin 
ardından Gazi Üniversitesi’nde 2,6 
kilometrelik, Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi’nde ise 1,2 kilometre-
lik bisiklet yolu yapıldı. Sırada, 2,9 
kilometre yolun yapılması planla-
nan ODTÜ ve Hacettepe var. 

Büyükşehir Belediyesi, gelen 
talepler doğrultusunda üniversite 
kampüslerine bisiklet yolları ka-
zandırmaya devam edecek.

BAŞKENT’İN DÖRT BİR YANINDA 
MAVİ YOL YAPIMI SÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında yer alan “Bisiklet 
Yolu Projesi”nin ilk etabı tamamlanarak hizmete açıldı. 53,6 kilometre ve 9 etaptan oluşan 
proje devam ederken, Ankara’daki üniversitelerin kampüslerine de bisiklet yolları kazandırılıyor.

2. Etap - Üniversiteler Güzergâhı,

3. Etap - Ümitköy-Etimesgut
Güzergâhı,

4. Etap - Sıhhiye-Cebeci
Güzergâhı,

5. Etap - TOBB Güzergâhı,

6. Etap - Eryaman Batı
Güzergâhı,

7. Etap - Eryaman Göksu
Güzergâhı,

8. Etap - Batıkent-İvedik Ostim
Güzergâhı,

9. Etap - Ankara Büyükşehir
Belediyesi- AKM Güzergâhı
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ÖĞRENCİ DOSTU
ANKARA
Eğitimde fırsat eşitliğinin önemini her fırsatta vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, seçimlerde öğrencilere yönelik verdiği sözleri tek tek yerine getirdi. Ankara, 
hayata geçirilen öğrenci dostu projelerin ardından “Öğrenci Dostu Şehirler” araştırmasında 
sıçrama yaparak 2019 yılında bulunduğu 10’uncu sıradan 2’nci sıraya yükseldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, hayata geçir-
diği öğrenci dostu projeler-

le Başkent’i öğrenci şehri yapma 
yolunda önemli adımlar attı.

Eğitimde fırsat eşitliğine önem 
veren Başkan Mansur Yavaş, se-
çimlerde öğrencilere verdiği sözleri 
tek tek yerine getirirken, Ankara’yı 
da Üniversite Araştırmaları Labo-
ratuvarı’nın her sene yayınladığı 
“Öğrenci Dostu Şehirler” araştır-
masında 2. sıraya taşıdı. 

2019 YILINDA             
10’UNCU SIRADAYDI

Herhangi bir kurum ya da 
kişiden finansal destek alınmadan 
81 ildeki 125 devlet ve 67 vakıf 
üniversitesinde öğrenim gören 
yaklaşık 40 bin öğrenciden elde 
edilen verilerle her sene yapılan 
“Öğrenci Dostu Şehirler” araş-
tırmasında Ankara, 2017 yılında 
sekizinci, 2018 yılında 11’inci, 
2019 yılında ise 10’uncu sırada yer 
almıştı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın göreve gelme-
sinin ardından hayata geçirilen 
projeler ve uygulamalarla Başkent, 
listede büyük bir sıçrama yaptı ve 
2020 yılında ikinciliğe yükseldi. 

Büyükşehir Belediyesi, hayata 
geçirdiği projelerle öğrencilere 
ekonomik yönden destek oldu. 
İlk olarak Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde alınan kararla, ailesiy-
le birlikte yaşamayan öğrencilerin 
evlerinde suyu yüzde 50 indirim 
yapıldı. Öğrenci evlerinde su ve 
atık su tarifesinin yüzde 50 in-
dirimli olacağına yönelik kararın 

resmileştiği 15 Haziran 2019 ta-
rihinden bu yana bin 9 öğrenci su 
indiriminden yararlandı.

ULAŞIMDA ABONMAN 
KART DÖNEMİ

Büyükşehir Belediyesinin öğ-
rencilere ekonomik olarak destek 
sağladığı bir diğer uygulama ise 
aylık 60 TL’ye 200 binişlik öğrenci 
abonman kart uygulaması oldu. 
Türkiye’nin en ucuz öğrenci ula-
şımlarından biri olan uygulamadan 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğ-
retim Kurulu sistemine kayıtlı olan 
öğrenciler yararlanabiliyor. 

YÜZDE 50 SU 
İNDİRİMİNDEN 
BİN 9 ÖĞRENCİ 

FAYDALANDI
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KAMPÜSLERE ULAŞIM 
KOLAYLAŞTI

Yıllardır ulaşımda sorun yaşayan 
Hacettepe Üniversitesi ve OD-
TÜ’deki öğrencilerin talebini ya-
nıtsız bırakmayan EGO Genel Mü-
dürlüğü, bu kampüslerde ücretsiz 
solo otobüsleri hizmete soktu. Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi’nde ise 
öğrencilerin talepleriyle ekspres 
hat hizmet vermeye başladı.

SICAK ÇORBA DAĞITILDI
Büyükşehir Belediyesi soğuk 

kış aylarında üniversite öğrenci-
lerinin içini ısıtacak bir çalışmayı 
hayata geçirdi. Üniversite kampüs-
leri içerisinde ve bazı metro istas-
yonlarında öğrencilere sıcak çorba 
dağıtıldı. 

ONLİNE SINAV 
DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, pandemi 

döneminde sınavlarına 
evde hazırlanan 

öğrencileri unutmadı 
ve LGS ve YKS için 

online deneme sınavları 
düzenledi.

YKS SONRASI                
TERCİH HİZMETİ

Ankara öğrenci dostu kent 
haline getirilirken sadece üni-
versite öğrencilerine yönelik ça-
lışmalara imza atılmadı. Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı Yükse-
köğretim Kurumları Sınavına (YKS) 
giren adaylara “Tercih Rehberlik 
Desteği” verdi.

ANKARA KALDIRIMLARINI 
MATEMATİK FORMÜLLERİ 
SÜSLEDİ

Kızılay’da gerçekleştirilen yeni-
leme sırasında sınavlara hazırlanan 
öğrencilerin görsel hafızasını ge-
liştirecek bir çalışmaya imza atıldı. 
Yüksel Caddesi’nin yenilenen kal-
dırım taşlarına matematik, fizik, 
kimya formülleri yazıldı.
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Yakın zamanda Beypazarı ve 
Şereflikoçhisar hattında yeni 

plentler açacak olan belediye, 
günlük 15 bin ton asfalt 

üretmeyi hedefliyor.

Polatlı, Eski ve Yeni Kıbrıs asfalt 
üretim şantiyelerini açan Bü-
yükşehir Belediyesi, yakın 

zamanda da Beypazarı ve Şeref-
likoçhisar’da yeni plentler açmayı 
planlıyor. Büyükşehirin hedefi 
günde 15 bin ton asfalt üretmek.

Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde hizmet veren Proje Or-
ganizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve 
Dış Ticaret Sanayi Anomi Şirketi 
(PORTAŞ), kendi asfaltını üretme-
ye başladı. Kaynaklarını verimli ve 
doğru kullanmayı ilke edinen Bü-
yükşehir Belediyesi, Polatlı, Eski ve 
Yeni Kıbrıs asfalt plent tesisleriyle 

asfalt ihtiyacını maliyetine yakın 
bir tutarla karşılıyor.

27 bin 31 metrekarelik alanda 
kurulu olan Polatlı Şantiyesi, saatte 
130 ton tek vardiyada ise bin 500 
ton asfalt üretimi yapıyor. Eski 
Kıbrıs Şantiyesinde günlük bin 500 
ton, Yeni Kıbrıs Şantiyesinde ise 
günlük 2 bin ton asfalt üretiliyor

.

KENDİ ASFALTINI ÜRETEN
BİR BÜYÜKŞEHİR
Hayata geçirdiği uygulamalarla birçok alanda tasarruf sağlayan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi asfaltını üretmeye başladı. 
Büyükşehir’in hedefi günde 15 bin ton asfalt üretmek.

DEV ASFALT HAMLESİ:        
15 İLÇE
780 KİLOMETRE

Vatandaşların uzun yıllardır 
yapılmasını beklediği ya da yapı-
mına başlanmasına rağmen kade-
rine terk edilen çevre ilçelerdeki 
yollara Büyükşehir Belediyesi mü-
dahale edecek. Başkan Mansur Ya-
vaş’ın talimatıyla Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından 15 ilçe 20 
bölgede dev asfalt çalışması baş-
latıldı. Çalışmalar kapsamında ilk 
etapta toplamda 780 kilometrelik 
yolda asfalt çalışması yapılacak.

3 ASFALT 
PLENTİ İLE 

MALİYETİNE 
YAKIN ÜRETİM 

YAPILIYOR
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BÜYÜKŞEHİR VE
VATANDAŞLAR ARASINDA
TEKNOLOJİK KÖPRÜLER
Ankara Büyükşehir Belediyesi, teknolojik yenilikleri yakından takip ederek 
Ankaralıların hayatını kolaylaştırıyor. ABB TV, Başkent Mobil, Muhtar Mobil 
gibi uygulamaları faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, belediye ile vatandaş 
arasında teknolojik köprüler kurarak, iletişimi kolaylaştırıyor.

Akıllı kentler projesi kapsa-
mında vatandaşların kul-
lanımına sunulan ve Tür-

kiye’nin ilk mobil Akıllı Belediye 
uygulaması olan “Başkent Mobil” 
uygulaması ile talep, şikayet ve 
sorunlar belediyeye kolayca iletile-
biliyor. Uygulama ile Büyükşehir’e 
dair A’dan Z’ye her şeye tek tuşla 
ulaşılabiliyor.

“Acil Bildir” butonundan “Baş-
kent153”e, “Nöbetçi Eczaneler”-
den “Devam Eden Çalışmalar”a, 
“Trafik Durumu”ndan “ASKİ Onli-
ne İşlemler”e, “Kültür Ankara”dan 
“Otobüs Nerede?” butonlarına ka-
dar birçok hizmetin yer aldığı Baş-
kent Mobil sürekli güncellenerek 
yeni özellikler kazanıyor.

Kadına karşı şiddetle mücadele 
ve kadın cinayetlerinin önlenme-
si için Başkent Mobil’e eklenen 
“Mor Buton”dan çocuklar için çiz-
gi filmlere kadar birçok uygulama 

vatandaşların hem hayatını kolay-
laştırıyor hem de bilgilenmelerini 
sağlıyor.

Ankara’da hayvanseverler “Pati 
Destek” butonunu yoğun olarak 
kullanırken, Başkent Mobil’e son 
olarak ABB TV de eklendi. 

“Apartman Yöneticileri” bölü-
mü ile apartman yöneticileri apart-
manlarında ya da bulundukları 
bölgede yaşanan sorunları anında 
Büyükşehir Belediyesine iletebili-
yor. 

ANKARA’NIN YENİ        
KANALI ABB TV

Büyükşehir Belediyesine ait 
internet tabanlı ABB TV, gündem 
belirleyecek programları ve renkli 
içerikleriyle izleyiciyle buluşuyor. 
Kent gündemine dair canlı yayın-
lardan gezi programlarına, kül-
tür-sanattan spora, çevre ve sağlık 
programlarından eğitim program-

larına kadar pek çok zengin içerikle 
Ankaralıların gününü renklendiri-
yor. ABB TV, Başkent Mobil uygu-
laması ve ankara.com.tr internet 
adresinden izlenebiliyor.

w

MUHTAR ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 

merkeze uzak ilçelerdeki muhtar-
ların belediyeye ulaşımını kolaylaş-
tırmak için muhtarlara özel uygu-
lama geliştirdi. Muhtarlar, “Muhtar 
Ankara” uygulaması ile talep, istek 
ve şikayetleri belediye bürokratla-
rına daha hızlı bir şekilde ulaştıra-
biliyor.
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Pandemi döneminde de 
doğayla iç içe, açık havada 
vakit geçirmek isteyen 7’den 

70’e herkes 30 Ağustos Zafer 
Parkı’na akın ediyor. İçerisinde 
bulunan piknik alanları, çocuk 
parkları, yürüyüş ve koşu yollarının 
yanı sıra 2 bin 500 metre uzunlu-
ğundaki bisiklet yoluyla da Baş-
kentlilerin keyifli vakit geçirmesine 
olanak sağlıyor.

Oksijen deposu ağaçlarda Pa-
kistan Papağanlarını da görmenin 
mümkün olduğu parka, ANKARAY 
da dahil şu noktalardan giriş sağla-
nabiliyor:

• Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
yan tarafında bulunan Beştepe 

Caddesi 17. Sokak’tan,

• İstanbul Yolu - Ankapark 
tarafından Çiftlik Caddesi’ni 

kullanarak Beştepe Caddesi’nden,

• Bahçelievler Metrosu’ndan 
Alparslan Türkeş Caddesi 

kullanılarak Beştepe Caddesi’nden,

• Eskişehir ve Konya Yolu’ndan 
Söğütözü Caddesi kullanılarak 

Beştepe Caddesi’nden.

30 AĞUSTOS
ZAFER PARKI’NA
BÜYÜK İLGİ 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı 
gerçekleştirilen  ve atıl durumdayken yemyeşil bir alan haline getirilen
30 Ağustos Zafer Parkı, Başkentlilerden büyük ilgi görüyor.
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BAŞKENT MARKET’İN
İKİNCİ ŞUBESİ AÇILDI
İlki 29 Nisan’da Etimesgut ilçesinde Başkentlilerle buluşan ve Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın en büyük hayallerinden biri olarak tanımladığı 
‘Başkent Market’in ikinci şubesi Mamak ilçesi Şafaktepe Mahallesi’nde açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkent 
Market’ler aracılığıyla yerli 
birlikler ve çoğunluğu kadın 

kooperatiflerinin ürettiği doğal 
ürünleri aracısız bir şekilde tü-
keticilere ulaştırıyor. Ayrıca Halk 
Ekmek Fabrikası, Şafaktepe’de ka-
feteryasıyla birlikte hizmete açtığı 
Başkent Market’te, kendi ürettiği 
ürünleri de vatandaşlarla buluştu-
ruyor.

İşte Ankaralıların büyük 
ilgi gösterdiği Başkent 
Market’lerin adresleri:

MAMAK ŞUBESİ: Şafaktepe 
Mahallesi Mamak Caddesi 
No:59/B

ETİMESGUT ŞUBESİ: İstasyon 
Mahallesi Ulubatlı Hasan 
Caddesi No:100/A
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, ko-
ronavirüs salgınının Tür-

kiye’de de etkisini gösterdiğinin 
açıklanmasının ardından toplum 
sağlığını korumaya yönelik uygula-
maları hayata geçirdi.

Tüm birimleriyle harekete ge-
çen Büyükşehir Belediyesi, sosyal 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN
KÜRESEL SALGINLA MÜCADELE
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının Türkiye’de etkisini göstermeye başlamasının 
ardından maske dağıtımından dezenfeksiyon çalışmalarına, toplu taşıma araçlarına şeffaf 
panel uygulamasından filyasyon ekiplerinin hızlı hareket edebilmeleri için taksicilerin 
desteklenmesine kadar toplum sağlığını korumaya yönelik birçok uygulamayı hayata 
geçirirken, Başkentliler arasındaki dayanışmayı artıracak projelere de imza attı. 

medya aracılığıyla salgına karşı bil-
gilendirme yaparken, bünyesinde 
kurulan psikolojik danışma hattı 
ile Başkentlilere psikolojik destek 
verdi. Mal ve hizmet alım ihalele-
rini salgınla mücadele haricinde 
erteleyen Büyükşehir, özellikle va-
tandaşın yoğun olarak kullandığı 
alanlarda maske ve el dezenfek-
tanları dağıttı. 

www.ankaratekyurek.com
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ŞEFFAF KABİN                  
MONTAJLARI SÜRÜYOR

Ortak kullanım alanlarında 
sterilizasyon ve nanoteknolojik 
dezenfekte çalışmaları yapıldı. 
Dolmuşlarda, özel halk otobüsle-
rinde, EGO’larda ve raylı sistem-
lerde hijyen tedbirleri artırıldı. 
Toplu taşıma araçları Büyükşehir 
ekipleri tarafından sık sık dezen-
fekte edildi. 

Toplu taşıma araçları ve taksiler 
için uygulamaya konan en büyük 
proje ise; ücretsiz şeffaf panel 
uygulaması oldu. İlk olarak taksi-
lerde başlayan daha sonra otobüs 
ve dolmuşlarda da uygulanma-
ya başlayan şeffaf panel uygu-
laması ile hijyen tedbirleri bir 
üst seviyeye taşınırken hem söz 
konusu araçların sürücüleri hem 
de vatandaşlar virüsten korunaklı 
hale getirilmiş oldu. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
UNUTULMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
küresel salgınla mücadele ederken 
sağlık çalışanlarını da unutmadı. 
Önce sağlık çalışanlarının toplu 
taşıma araçlarından ücretsiz ya-
rarlanması kararlaştırıldı. Ardından 
sağlık çalışanlarından gelen talep 
üzerine Şehir Hastanesi’ne giden 
otobüslerin güzergahında düzen-
lemeye giderek, ulaşım süresini 
kısalttı. Koronavirüsle mücadelede 
en önde savaşan sağlık çalışanla-
rının hayatını kolaylaştırılması için 
konaklama desteği verildi.

FİLYASYON EKİBİNİ TAŞIYAN 
TAKSİCİLERE DESTEK

Sağlık Bakanlığı ve Ankara 
Valiliği ile iş birliği yapan Büyükşe-
hir Belediyesi, pandemi nedeniyle 
karantina altında olan vatandaşla-
ra sağlık ekiplerinin hızlı müdahale 
edebilmesi ve gecikmelerinin 
önüne geçilebilmesi için filyasyon 
ekibinde yer alan 300 taksicinin 
günlük giderlerini karşılayamaya 
başladı. Uygulamayla, hem salgın 
nedeniyle karantina altındaki va-
tandaşlara gecikme yaşanmadan 

tıbbi müdahalenin yapılabilmesi 
hem de ekonomik yönden zarar 
gören esnafa destek sağlaması he-
defleniyor.

SOSYAL MESAFE UYARILARI
Virüsten koruma yöntemleri 

hem sosyal medya aracılığıyla hem 
de toplu taşıma araçlarında yer 
alan afişlerle anlatıldı. Vatandaşlar 
toplu taşıma araçlarında yere ya-
pıştırmaları ve koltuklara yerleş-
tirilen sticker’larla sosyal mesafe 
konusunda uyarıldı.

BÜYÜKŞEHIR 
BELEDIYESI EKIPLERI, 
TOPLUM SAĞLIĞININ 

KORUNMASI AMACIYLA 
TOPLU TAŞIMA 

ARAÇLARINDAKİ 
ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR.
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ESNAF DESTEKLENDİ
İlk olarak metro, otobüs, dol-

muş ve taksilerde hijyen tedbirle-
rini artıran Büyükşehir Belediyesi, 
daha sonra Covid-19’un en büyük 
düşmanlarından biri olan medi-
kal maskeleri hem üretti hem de 
dağıttı. Maske üretimiyle, iş kaybı 
yaşayan terzilere de istihdam sağ-
lanmış oldu. Büyükşehir, restoran 
sahibinden garsonuna, müzisye-
ninden simitçisine kadar iş ve gelir 
kaybı yaşayan Ankaralılara hem 
gıda kolisi hem de maddi destekte 
bulundu. Sokağa çıkma yasağı ne-
deniyle malları elinde kalan pazar-
cının mallarını satın aldı. 

Belediyeden alacağı olan esna-
fın borcu ödendi. AŞTİ’de otobüs 
çıkış ücretleri düşürüldü. Toplu ta-
şıma hizmeti veren esnafa, maddi 
destekte bulunuldu. 

AÇILIŞ ÖNCESİ 
DEZENFEKSİYON

Salgınla birlikte ibadete 
kapatılan camiler, 29 Mayıs itiba-
rıyla yeniden açıldı. İbadethaneler 
açılmadan önce dezenfeksiyon 

hizmeti veren Büyükşehir Beledi-
yesi, camiye gelen vatandaşlara da 
maske ve tek kullanımlık seccade 
dağıttı.

Küresel salgının etkisini göster-
mesiyle birlikte önlemler kapsa-
mında kapanan restoran, lokanta, 
kafe, berber, kuaför ve kurs mer-
kezleri normalleşme sürecinin 
başlamasıyla açıldı. Büyükşehir 
Belediyesi, bu iş yerleri sahiplerine 
başvuruda bulunmaları halinde de-
zenfeksiyon hizmeti verdi.

Ayrıca, talepte bulunan kamu 
kurumları da Büyükşehir ekipleri 
tarafından dezenfekte edildi.

“İYİLİK BULAŞICIDIR”
Başkan Mansur Yavaş, sosyal 

medya üzerinden Ankaralılara 
çağrıda bulunarak “İyilik bulaşıcı-
dır” dedi ve Ankaralılara dayanış-
maya çağırdı. 

Ramazan ayı boyunca, sokağa 
çıkma yasağı olan 65 ve üste ile 
sosyal yardım alan vatandaşlara 
iftar götüren Büyükşehir Beledi-
yesi, bu Ankaralılarla birlikte yaptı. 
“Ankara tek yürek” diyen Büyük-
şehir, kurduğu internet sitesi ile “6 
Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” 
kampanyasını başlattı. Kampan-
yada ihtiyaç sahipleri ile Ankara-
lılar arasın aracı olundu. 147 bin 
322 borçlu su faturası ödenirken, 
12 bin 775 Ankarakart’a bakiye 

yüklendi. Satın alınan 500 bin 102 
iftar paketi vatandaşlara ulaştı-
rılırken, 60 bin 40 kişiye de nakit 
yardımda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kurban 
Bayramı öncesinde de “Afiyet Ver” 
kampanyasını başlattı. Kampanya 
ile yaklaşık 40 bin hayırsever 165 
binden fazla kavrulmuş kuşbaşı ve 
kıyma konserve paketini ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılması için satın 
aldı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU
Başkan Yavaş, yine sosyal 

medya hesapları aracılığıyla hayır-
severlere seslenerek, mahallelerin-
deki bakkal, kasap ya da manavdaki 
veresiye defterlerindeki hesapların 
kapatılması çağrısında bulundu. 
Başkan Yavaş’ın çığ gibi büyüyen 
bu çağrısı, tüm Türkiye’ye örnek 
oldu ve birçok ilde uygulandı.

AYRICA,
“KORONAVİRÜSE

KARŞI MASKE - MESAFE - 
HİJYEN” YAZILI TIŞÖRTLER 

VATANDAŞLARA 
DAĞITILARAK, 
FARKINDALIK 

OLUŞTURULMAYA 
ÇALIŞILDI.
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Ankara Büyükşehir Belediye-
si ve Ford Otosan arasında 
imzalanan sözleşme kapsa-

mında şarj edilebilir hibrit elektrikli 
araç Ford Custom PHEV Başkent-
lilerin hizmetine sunuldu. 

Başkan Mansur Yavaş’ın ka-
tıldığı törenle teslim alınan hibrit 
elektrikli araç, Ankara Kalesi ve 
Ulus çevresindeki tarihi bölgelerde 
ring hizmeti veriyor. Pandemi ko-
şulları çerçevesinde alınan önlem-
ler doğrultusunda verilen ring hiz-

metinden yerli ve yabancı turistler 
hafta içi ve hafta sonu ücretsiz ya-
rarlanabiliyor.

6 DURAKTAN TARİHE 
YOLCULUK

Ankara Kalesi ve Ulus çevresin-
deki tarihi alanlarda yaşanan trafik 
ve park sorununa da neşter vuran 
hizmet, Başkentliler ve Ankara’ya 
gelen turistlerden büyük ilgi görü-
yor.

TARİHİN KALBİNE HİBRİT ARAÇLARLA 
YOLCULUK DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin şarj edilebilir hibrit elektrikli ticari aracı, Ankara Kalesi ve Ulus 
çevresinde tarihi merkezlere ücretsiz yolculuğuna devam ediyor. Hibrit araç, 6 
durakta hafta içi ve hafta sonu vatandaşlara pandemi koşulları çerçevesinde 
alınan önlemlere göre ücretsiz ring hizmeti veriyor.

Hafta içi 10:00-17:00, hafta 
sonları ise 10:00-19:00 

saatleri arasında hizmet veren 
ring hizmetine şu 6 noktadan 

binilebiliyor:

 Kale Önü Meydanı

PTT Samanpazarı Meydanı

Etnografya ve Resim Müzesi

Itfaiye Meydanı-Melike Hatun 
Camii

Ulus Metro Durağı-Stad Oteli

Ulus Zafer Anıtı-Anafartalar 
Çarşısı

Roma Tiyatrosu-Dolmuş 
Durakları

Anadolu Medeniyetleri Müzesi



Büyükşehir Belediyesi geçti-
ğimiz 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nda “Rıza Kayaalp ve 

Taha Akgül Spor Kompleksi”nin 
açılışını gerçekleştirdi. Şampiyon 
güreşçilerin adını taşıyan komp-
leksin açılmasıyla Ankara yeni bir 
kompleksi daha kazanırken, spo-
run bir yaşam biçimine dönüşme-
sine de katkı sağlanmış oldu.

34 bin metrekarelik alan üzerine 
inşa edilen ve 15 ayda tamamlanan 
ASKİ Spor Kulübü Rıza Kayaalp ve 
Taha Akgül Spor Kompleksi’nde, 
sporcuların konforu için her türlü 
detay düşünüldü. İçerisinde spor 
havuzu ve sauna da bulunan yeni 
tesis, güreş alanında Avrupa stan-
dartlarında yapılan Türkiye’de tek, 
dünyada ise üçüncü tesis olma 
özelliğini taşıyor.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA STANDARTLARINDA 
İLK GÜREŞ SALONU AÇILDI

Ankara’yı her alanda başarılı bir Başkent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteklerini sürdürüyor.


