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Ecegül SARAL Hüseyin KUTAY

1,5 MİLYON ANKARALININ SORUNUNA NEŞTER: 
ETİMESGUT İSTASYON CADDESİ’NDE
ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR
Etimesgut İstasyon Caddesi’nin trafik çilesine son verecek alternatif bulvar yapımı hızla ilerliyor. Etimesgut ve 
Sincan başta olmak üzere 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiren sorunu çözmek için çalıştıklarını belirten Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Birinci etap çalışmalarını 30 Ağustos’ta bitirmek için gece 
gündüz çalışıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, Başkent trafiğinin kang-
rene dönen bölgelerinde 

başlattığı ulaşım projelerini aralık-
sız sürdürüyor.

Başkent’te ulaşım atağı yapa-
rak Başkentlileri konforlu ve gü-
venli sürüşle buluşturmaya devam 
eden Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş, öncelikli ulaşım 
projeleri arasında yer alan ve iki 
etaptan oluşan Etimesgut İstasyon 
Caddesi’nde sürdürülen çalışmalar 
hakkında sosyal medya hesapları 
üzerinden Başkentlileri bilgilendir-
di.

YAVAŞ 1. ETAP İÇİN TARİH 
VERDİ

“Bir sözümüzü daha yerine ge-
tirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” 
sözleriyle vatandaşlara seslenen 
Yavaş, 1. etap çalışmalarının plan-
lanan bitiş tarihini de paylaştı:

“Etimesgut ve Sincan başta ol-
mak üzere 1,5 milyon vatandaşı-
mızı ilgilendiren sorunun çözümü 

için çalışmalarımız tüm hızıyla de-
vam ediyor. Birinci etap çalışma-
larını 30 Ağustos’ta bitirmek için 
gece gündüz çalışıyoruz.”

Etimesgut ve Sincan ilçeleri 
başta olmak üzere bölgede yaşa-
yan vatandaşların trafik sorununu 
sonlandıracak projenin, Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) Eryaman Garı alt 
geçit ayağındaki çalışmalarda yüz-
de 95 oranında ilerleme sağlanır-
ken, prekast ve korkuluk imalatları 
ile asfalt yapım çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların devam ettiği U 
dönüşü köprüsü ise yüzde 75 ora-
nında tamamlanırken, 30 Ağustos 
2021 tarihinde U dönüş köprüsü 
ve YHT Eryaman Garı alt geçitin-
deki çalışmaların bitirilerek trafiğe 
açılması planlanıyor.

İSTASYON CADDESİ’NE 
ALTERNATİF BULVARDA        
7/24 ÇALIŞMA

Türk Kızılayı Caddesi’ne yapıla-
cak bağlantı köprüsünde de yüzde 
45 oranında ilerleme kaydedilir-

ken 1682. Cadde’de yer alan bağ-
lantı köprüsünde yüzde 30 oranın-
da çalışmalar tamamlandı.

İstasyon Caddesi’ne alternatif 
bulvar yapımında 7/24 mesaisini 
sürdüren Fen İşleri Daire Başkan-
lığı ekipleri, demiryolu bakım köp-
rüsündeki çalışmalarını yüzde 30 
oranında tamamlarken fore kazık 
imalatlarına ise devam ediyor.

Elvankent, Sincan ve Etimesgut 
bölgesini şehir merkezine taşıyan 
bölgenin en önemli arteri niteli-
ğindeki İstasyon Caddesi’ne alter-
natif yapılan bulvar, 5 kilometre 
uzunluğunda 4 demiryolu üst geçit 
köprüsü ve 1 alt geçitten oluşuyor. 
TCDD Genel Müdürlüğü’nden alı-
nan onay sonrası yapılan protokol 
kapsamında tek yön ve 3 şerit ola-
rak inşa edilen bulvar, demiryolu-
nun kuzeyinden geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşle-
ri Daire Başkanlığı tarafından yü-
rütülen ve kronikleşen trafik sıkı-
şıklığını önleyerek can güvenliğini 
sağlayacak projenin tamamının ise 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na 
kadar tamamlanarak hizmete açıl-
ması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent 
trafiğini rahatlatacak ulaşım proje-
leriyle Başkentlileri buluşturmaya 
devam edecek.

PROJENİN TAMAMI
29 EKİM CUMHURİYET 

BAYRAMI’NA 
YETİŞTİRİLECEK
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Yavaş, “Belediyemize ait Seğmen 
Su’yun bir haftalık üretiminin ta-
mamı yangından etkilenen bölge-
lere gönderilecek. Talepler doğrul-
tusunda yaklaşık 30 tırdan oluşan 
yardım da afet bölgelerine doğru 
yola çıkıyor. Yaralarımızı birlikte 
saracağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Tür-
kiye’nin dört bir yanında çıkan 
yangınlara müdahale etmek ve 
yaraları sarmak için tüm birimleri-

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, Türkiye’nin dört bir ya-
nında çıkan yangın söndür-

me çalışmalarına destek olmaya 
devam ediyor. 

Kontrol altına alınmaya çalışı-
lan orman yangınlarına müdahale 
etmek için harekete geçen Büyük-
şehir, destek olmak için toplam 20 
araç ve 45 personelden oluşan it-
faiye ekibini Muğla, Antalya, Mer-
sin ve Isparta’ya gönderdi. Gelen 

talepler doğrultusunda İtfaiye Da-
ire Başkanlığı yeni ekipleri ise tak-
viye amaçlı bölgeye göndermeye 
devam ediyor.

TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI 
DA SEVK EDİLİYOR

Büyükşehir ekiplerinin feda-
karca çalışmalarını sosyal medya 
hesapları üzerinden paylaşarak va-
tandaşları bilgilendiren Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 

BÜYÜKŞEHİR YANGIN 
BÖLGELERİNE DESTEĞİNİ 
SÜRDÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi, Ankara İtfaiyesi yangın söndürme 
çalışmalarına 20 araç ve 45 personelle destek oluyor. Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı da 14 bin 400 koliden oluşan gıda ve 
ihtiyaç malzemesini tırlarla yangın bölgelerine gönderdi. 

Seda BUGARİ • Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ
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ni seferber ederken, temel ihtiyaç 
malzemelerini de hazırlayarak tır-
larla sevk etmeye başladı. Yangın-
dan etkilenen vatandaşlara gön-
derilmek üzere bugüne kadar 14 
bin 400 temel gıda kolisi gönderen 
Sosyal İşler Daire Başkanlığı son 
olarak 3 tırdan oluşan 5 bin 400 
gıda kolisini daha Antalya Büyük-
şehir Belediyesine ulaştırdı. 

Büyükşehir Belediyesi, Artvin 
Ahvahi’de meydana gelen sel fela-
keti nedeniyle de 1 tır dolusu 120 
adet beyaz eşyayı bölgeye sevk 
etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın, “Ormanlarımız 
yeşersin, canlarımıza can olsun 
diye yangın bölgelerine fidan des-
teğinde bulunacağız. Sizin des-
teklerinizi ise yangın bölgelerin-
deki belediyelerle buluşturacağız. 
Gelin, vereceğiniz her destek ya-
rınlara umut, dayanışmaya nefes 
olsun” sözleriyle başlattığı kam-
panyaya Türkiye’nin her yerin-
den destek geldi. Kampanyanın 
10’uncu gününde 2 milyon 226 
bin 700 TL tutarında 36 bin 162 
fidan bağışı gerçekleşti. 

BAŞKAN YAVAŞ 
YANGIN RİSKİNE KARŞI 
VATANDAŞLARI UYARDI 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş yaptığı paylaşımla 
yangın riskine karşı vatandaşları 
uyararak, şu paylaşımda bulundu:

Yangınlarla mücadelede 
itfaiye personelimiz ve 
halkımız can pahasına 

mücadele ederken üzerimize 
düşeni yapmalıyız. Ankara’da 

havai fişek kullanımı ve 
belediyemize ait mesire 

alanlarında mangal ve ateş 
yakılmasına ara veriyoruz. 

Tedbirlere hep birlikte uyarak 
bugünleri aşacağız.

 “TÜRKİYE’YE
NEFES OL”

KAMPANYASINA
YOĞUN İLGİ
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Sosyal belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda sosyal yardım 
alan ailelere verdiği desteği 

sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal yardım başvurusu yapmak 
isteyen vatandaşların hayatını ko-
laylaştırmak için de çalışmalar ya-
pıyor.

Sosyal yardım yönetmeliğinde 
yapılan değişiklik sonrası pande-
mi sürecinde, sosyal yardım almak 
isteyen ailelere ilk kez online baş-
vuru imkanı sağlayan Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, sosyal yardım 
başvuru merkezlerinin sayısını da 
artırdı.

Daha önce 4 merkezin hizmet 
verdiği Başkent’te, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
döneminde sosyal yardım başvuru 
merkez sayısı önce 19’a şimdi ise 
37’ye çıkarıldı.

Vatandaşlar “sosyalhizmetler.
ankara.bel.tr” adresi üzerinden 
T.C. kimlik numaraları, ad, soyad ve 
cep telefonu bilgilerini yazarak on-
line başvuru yapabilirken, bundan 
sonra yeni açılan 18 sosyal yardım 
başvuru merkezlerine giderek de 
başvuruda bulunabilecek.

KÖMÜRDEN EKMEĞE KADAR 
HER TÜRLÜ İHTİYAÇ İÇİN 
BAŞVURU YAPILABİLİR

Vatandaşlar hafta içi mesai 
saatlerinde hizmet veren bu mer-
kezlerden ekmek, kömür, Başkent 
Kart ve her türlü ihtiyaçları için 
başvuru yapabilecek. Başkent’te 
203 bin kişiye sosyal yardım des-
teğinde bulunan Büyükşehir Bele-
diyesinin 18 yeni başvuru merkezi 
şöyle:

Etlik Osmanlı İş Merkezi, 
Akyurt Aile Yaşam Merkezi, 
Altındağ Aile Yaşam Mer-
kezi, Araplar Aile Yaşam 
Merkezi, Bala Gençlik 
Merkezi, Elmadağ Gençlik 
Merkezi, Kahramankazan 
Aile Yaşam Merkezi, Kızıl-
cahamam Gençlik Mer-
kezi, Kuşcağız Aile Yaşam 
Merkezi, Mamak Gençlik 
Merkezi, Ortapınar Yeni-
kent Gençlik Merkezi, Yah-
yalar Aile Yaşam Merkezi, 
Ayaş Aile Yaşam Merkezi, 
Kalecik Kadınlar Lokali, 
Çubuk Aile Yaşam Merkezi, 
Sincan Aile Yaşam Merkezi, 
Polatlı Aile Yaşam Merkezi, 
Sincan Fatih Bürosu ve 
Siteler İtfaiye’de de sosyal 
yardım başvuruları alınma-
ya devam ediyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU MERKEZİ
SAYISI 37’YE YÜKSELDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşların yanında olmaya 
devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların başvuru sürecini kolaylaştırmak 
ve yerinde başvuruyu sağlamak amacıyla daha önce 4 olan sosyal yardım başvuru 
merkezi sayısını 37’ye çıkardı.

Seda BUGARİ

Emre ŞENOĞLU

Ahmetler Çocuk Kulübü (Çankaya)

Batıkent Gençlik Merkezi (Yenimahalle)

Elvankent Aile Yaşam Merkezi(Etimesgut)

Aktepe Çocuk Kulübü (Keçiören)

Yenimahalle Gençlik Merkezi (Yenimahalle)

Çubuk Kadınlar Lokali (Çubuk)

Demetevler Kadın Lokali (Yenimahalle)

Dikmen Kadınlar Lokali (Dikmen)

Gölbaşı Kadınlar Lokali (Gölbaşı)

Hasanoğlan Kadınlar Lokali (Elmadağ)

Şafaktepe Kadınlar Lokali (Mamak)

Şentepe Kadınlar Lokali (Yenimahalle)

Sokakta Çalışanlar Merkezi

Şereflikoçhisar AYKOME

Çamlıdere AYKOME

Nallıhan AYKOME

Haymana (Fen İşleri)

Beypazarı 
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BÜYÜKŞEHİR’DEN 30 AĞUSTOS ZAFER
BAYRAMI’NA ÖZEL 5 YEŞİL ALAN PROJESİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Başkent’te kaykay parkı ile birlikte 
toplam 5 yeşil alanın açılışını yapmaya hazırlanıyor. Çankaya Birlik, Alacaatlı, Çayyolu ve Beytepe 
Mahallesi Ali Kuşçu Caddesi’nde 4 yeni yeşil alan ile Çukurambar Mahallesi’nde Ankara’da ilk olacak 
uluslararası Kaykay Parkı’nın yapım çalışmaları hızla ilerliyor. 

Seda BUGARİ

Melih KOMŞU

Büyükşehir Belediyesi, Baş-
kent’te yeşil alanların sayı-
sını artırmak için çalışmala-

rına hız kesmeden devam ediyor.  
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bü-
yük bir coşku ve bir dizi açılışla 
kutlamaya hazırlanan Büyükşe-
hir Belediyesi, Başkent’e toplam 
5 yeni park ve yeşil alan kazan-
dıracak. 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş sosyal 
medya hesapları üzerinden yap-
tığı videolu paylaşımla park ya-
pım çalışmalarına ilişkin bilgi ve-
rerek, “Ankara #YeşilinBaşkenti 
olacak demiştik. Bu amaçla ilk 
etapta başkentimize 5 yeni par-
kı ağustos ayı içerisinde kazan-
dırıyoruz. 30 Ağustos’ta açılışını 
yapacağımız parklarla şehrimize 
nefes olacak, yeşil bir Ankara’yı 
gelecek nesillere emanet edece-
ğiz” dedi.

BAŞKENT’İN İLK KAYKAY 
PARKI ÇUKURAMBAR’DA 
HİZMETE GİRECEK

Başkent’in ilk kaykay parkı 
için harekete geçen Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, Çukuram-

bar Mahallesi 1527. Sokak-1528. 
Sokak ile Budapeşte Caddesi ara-
sında kalan toplam 3 bin 400 met-
rekarelik alanda kaykay parkının 
yapımını sürdürüyor. 

Alanın bin 200 metrekarelik 
kısmı kaykay parkuru olarak tasar-
lanırken geri kalan kısmı ise yeşil 
alan olarak Başkentlilerin hizmeti-
ne sunulacak. Park aynı zamanda 
her yaş grubuna uygun ve ulusla-
rarası standartlarda yarışmaların 
düzenlenebileceği şekilde planlan-
dı. 

YEŞİL ALAN SAYISI
HER GEÇEN GÜN 

ARTIYOR ANKARA
NEFES ALIYOR

Başkentlilerden gelen talepleri 
değerlendiren Büyükşehir Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı’nda kaykay parkının dı-
şında dört yeni yeşil alanın açılışı-
nın yetiştirilmesi için çalışmalarını 
hızlandırdı.  

Çankaya ilçesi Birlik Mahalle-
si’nde meydan düzenlenmesi ile 
6 bin 300 metrekarelik yeşil alan 
başta olmak üzere Alacaatlı Ma-
hallesi 3409. Sokak’ta koşu yolu 
ve dinlenme alanlarının da içeri-
sinde bulunduğu yaklaşık 12 bin 
metrekarelik semt parkı, Beytepe 
Mahallesi Ali Kuşçu Caddesi üze-
rinde ise 7 bin 105 metrekarelik 
semt parkı yapım çalışmaları de-
vam ediyor. Başkent’te yeşil alan 
sayısını artırarak kenti daha yeşil 
bir görünüme kavuşturmayı amaç-
layan Büyükşehir Belediyesi Çay-
yolu Mahallesi 2677. Cadde de 
içerisinde seyir terasları ve çocuk 
oyun alanlarının bulunduğu semt 
parkını Başkentlilerin hizmetine 
sunmaya hazırlanıyor.



6        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

“SAVAŞI, 
DÜŞMANINIZA 
BENZEDİĞİNİZ 

ZAMAN 
KAYBEDERSİNİZ”

MANSUR YAVAŞ GENÇLERLE BULUŞTU: 
“GENÇLERİN VERECEĞİ AKLA TALİBİM”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi’nin düzenlediği “Gençlik Buluşmaları”na katıldı. Ankaralı gençlerle bir araya 
gelerek keyifli sohbetler eden Yavaş, “Büyükler hep size akıl verirler. Ben akıl vermek 
yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim” dedi.

“Seçimden önce bir söz ver-
miştik. Hiçbir şekilde bu kenti 
tek başıma yönetmek istemiyo-
rum. Yönetemem zaten. Aklı olan 
hiç kimse de bunu iddia edemez. 
Çünkü bir insanın hem hukuktan 
hem mühendislikten hem çevre-
den veya birçok teknik konudan 
anlaması mümkün değil. Dolayı-
sıyla, bilenlerle birlikte bu işi tar-
tışması lazım. Doğruyu bu şekilde 
bulabiliriz.” 

Gençlerin sorunlarını gençler 
gibi anlayamayacağını ancak genç-
lerin fikirlerine değer verdiğini ifa-
de eden Yavaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Aslında ben şunun farkında-
yım, belki de onun için gençler çok 
seviyor, ben akıl vermek yerine 
gençlerin vereceği aklı almaya ta-
libim. Şimdi, bunca zaman geçtik-
ten sonra, bir başkasının gözüyle, 
bir başkasının aklıyla sizlerin ta-
leplerini anlama imkanım yok.”

“Her şeyden önce bu kadar 

Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mansur Ya-
vaş, Ankara Kent Konseyi 

Gençlik Meclisi’nin düzenlediği 
“Gençlik Buluşmaları”na katıl-
dı. Gençlik Parkı’nda düzenle-
nen programa Başkan Yavaş’ın 
yanı sıra Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Berkay Gökçınar, 
Ankara Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yıl-
maz, Aerobik Jimnastik Dünya 
Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, 
sanatçı Selçuk Balcı ve Başkentli 
gençler katıldı.

Gençlerle keyifli sohbetler 
gerçekleştiren ve bol bol fotoğ-
raf çektiren Yavaş, gençlere şu 
sözlerle seslendi:

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Behzat Ethem TORUN • Toygar DÜNDAR • Yunus Emre AYAN
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büyük nüfusun olduğu yerde, An-
kara Kent Konseyi Gençlik Mecli-
si’ne katılıp hem Ankara için hem 
de kendiniz için vakit tüketmeniz 
çok çok önemli” diyen Yavaş, “Bu 
o kadar değerli bir şey ki… İşte biz-
ler yıllardır toplumdaki ayrışmayı, 
kutuplaştırmayı, ötekileştirmeyi 
eleştirdik. Dolayısıyla aynısını biz 
yaparsak hiçbir farkımız kalmaz. 
Meşhur bir söz vardır; ‘Savaşı, 
düşmanınıza benzediğiniz zaman 
kaybedersiniz’. Onun için bizler, 
toplumdaki bütün farklılıkları 
zenginlik olarak kabul edip, hep 
birlikte yönetmeye talibiz. Bunun 
için de özellikle gençlerin yaptık-
ları çalışmalara çok çok önem ve-
riyoruz. Bunun sonucunu mutlaka 
alacağız” ifadelerini kulandı.

Ankara’da bir kişinin verdiği 
kararlarla milyar dolarların topra-
ğa gömüldüğünü kaydeden Yavaş, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz halkın parasının bir kuru-
şunu boşa götürmek istemiyoruz. 

Vatandaşın kendi parasını taleple-
ri doğrultusunda harcamak istiyo-
ruz. Biz Ankara’da huzur görmek 
istiyoruz. Ayrıştırılmamış gençlik, 
ayrıştırılmamış insanlar görmek 
istiyoruz. Birlikte, bir arada keyif-
li yaşayan, Ankara’da yaşamaktan 
mutlu olan insanlar görmek istiyo-
ruz. Bütün çabamız budur.”

Gençlerin yoğun ilgi gösterdi-
ği Yavaş, Gençlik Parkı’nda açılan 
stantları tek tek gezerek, fikir alış-
verişinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yıl-
maz ise şunları  söyledi: “Ankara 
bugün itibarıyla 1 milyondan fazla 
gencin bütün taleplerini ve gele-
cek ihtiyaçlarını planlamak açısın-
dan gönüllü 1 milyon danışmanla 
çalışan bir Büyükşehir Belediye 

Başkanı konforu yaşıyor. Kendi 
ihtiyaçlarımızIıı, kentin ihtiyacı 
zannettiğimiz bir iklimin bedelini 
kentin her sokağında, her cadde-
sinde bir zürefa veya dinozor, her 
kavşağına da bir saat dikerek öde-
di bu kent. Bu kentte bilime ve ili-
me savaş ilan edildiğinden beri bu 
kentin karasal iklimine uygun olup 
olmadığını bilmediğimiz toplam 
bir ay yaşayacak olan bitkilere mil-
yar dolar harcayan bir kentin be-
delini ödeyen genç kitleyle karşı 
karşıyayız. Z kuşağı olarak tanım-
lanan gençlerimiz hiçbir şekilde 
yalan söylemeye ihtiyaç duymu-
yorlar. Çevre ve doğaya karşı du-
yarlılar. Çağın gereklerine uygun 
bir şekilde yaşamayı önemsiyorlar. 
Sokak hayvanlarını dert ediyorlar. 
İstihdam problemlerini biliyorlar, 
genç işsizliğin yüzde 27’ye çıktığı 
bir iklimde istihdamın da üretimin 
de farkındalar. O zaman bu genç-
lere teslim olabiliriz. Bu gençlerin 
iradesinin bizim konforumuzu ar-
tıracağının farkındayız.”

YILMAZ: “BU GENÇLERE 
TESLİM OLABİLİRİZ”
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ANKARA SPORDA VİZYONUNU ORTAYA KOYDU: 
BİNLERCE SPORCU VE BAŞKENTLİ ‘BAŞKENT SPOR 
ZİRVESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin iş birliğiyle ‘Başkent Spor Zirvesi’ düzenlendi. Zirveye 
katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için “O Ankara’yı 
Mustafa Kemal’in Ankara’sı yapacak” dedi. Yeni spor merkezleri kuracakları müjdesini veren Başkan Mansur Yavaş 
ise, “Ankara’mızın dört bir yanını spor tesisleriyle donatmayı hedefliyoruz” dedi. 

Seçimlerde verdiği sözleri 
tutan Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş, 

Ankaralı sporcuların yanında 
olmaya ve şehri sporun da baş-
kenti yapacak çalışmalara imza 
atmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara 
Kent Konseyi ile iş birliğiyle ilk kez 
“Başkent Spor Zirvesi”ne ev sa-
hipliği yaptı. 

YAVAŞ MÜJDEYİ VERDİ:    
“11 İLÇEDE TOPLAM 28 
SPOR ALANI YAPACAĞIZ”

“Bizler göreve geldiğimiz-
de kenti sizlerle birlikte yöne-
teceğimize dair söz vermiştik” 
diyerek açılış konuşmasına başla-
yan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli-
lere şöyle seslendi:

“Bu sözümüzü yerine getirmek 
için ilk günden bu yana bütün gay-
retimizle çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Çünkü burası Ankara, çün-
kü burası Cumhuriyetin başkenti... 
‘Bitti’ denilen yerde, büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün önder-
liğinde yakılan meşale ile bağım-

sızlığımızı kazandığımız kent. 100 
yıl önce Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen insanlar, bu kentte genç 
Cumhuriyetimizin temelini attı. 
Bu durum bizim sorumluluğumu-
zu ve görevlerimizi artırıyor.”

Sporun önemini anlattığı ko-
nuşmasında sporu sevdirmek için 
yerel yönetimlere büyük görevler 
düştüğüne dikkat çeken Yavaş, 
“Uzun yıllardır Ankara’da maalesef 
en çok konuşulan konu kutuplaş-
malar, ayrıştırmalar, siyasi çekiş-
meler ve yığınla yapılan betonlar 
oldu. Oysa bizim Başkent olarak 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Seda BUGARİ Behzat Ethem TORUN • Toygar DÜNDAR • Ramazan KARACA
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tarihi, kültürü, yeşil alanları, 
sanatı, bilimi, teknolojiyi ve sporu 
konuşmamız gerekiyordu. Bizim 
gençlerimizi, onların geleceklerini, 
kentimizin onlara kattıklarını ve 
onların kentimize kattıklarını ko-
nuşmamız gerekiyordu” dedi.

Yavaş, Ankara’da sporu ve spor-
cuyu desteklemek için yaptıkları 
çalışmalardan örnekler vererek, şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Bir 
şehir sanatla, bilimle, sporla buluş-
tuğu kadar değerini artırır. Bizler 
7’den 70’e kentimizde herkesin 
spor yapmasını, sporla buluşma-
sını hedefliyoruz. Ne kadar çok 
spor yapılırsa, o kadar sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam alanı oluşturabi-
leceğimizin farkındayız. Buradan 
bir müjdeyi açıklamak istiyorum. 
11 ilçemizde 8’i kapalı 20’si açık 
olmak üzer 28 yeni spor alanımı-
zın proje çalışmaları sürüyor. Hep-
sinin ihalesini bu sene tamamlayıp 
Ankara’mızın dört bir yanını spor 
tesisleriyle donatmayı hedefliyo-
ruz.”

Ankara’nın spor vizyonunu 
ortaya koymak için çalıştıklarını 
vurgulayan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, organizas-
yonda Ankara sporu için önemli bir 
haberi de paylaştı:

“HEDEFİMİZ SPOR 
HİZMETLERİNE ADİL VE 

KALİTELİ ERİŞİM”

“Bugün burada katılımcılıkla uluslararası gururumuz olan Ankara 
Kent Konseyimizle gerçekleştirdiğimiz Başkent Spor Zirvesi’nde, spor fa-
aliyetlerinin gelişmesini sağlayarak Ankara’da sporun bir yaşam biçimi 
haline dönmesine öncülük etmek istiyoruz. Hedefimiz, görev dönemimiz 
boyunca Ankara’da yaşayan herkesin spor hizmetlerine adil ve kaliteli 
erişimi için katkı sağlamaktır. Eminim ki, bu organizasyon ile spor kurum-
ları birbirleri arasında iş birliklerini artıracak ve her geçen gün daha fazla 
hemşehrimiz sporla tanışacaktır. Sürecin sonunda ise Ankara, başkent 
olmaya yakışan seviyelere yükselecek ve uluslararası alanda daha fazla 
başarıya ulaşacaktır.”

KILIÇDAROĞLU: “BAŞKAN 
YAVAŞ ANKARA’YI MUSTAFA 
KEMAL’İN ANKARA’SI 
YAPACAK”

Türkiye’nin organizasyona ka-
tılan sporcularla gurur duyduğunu 
belirten CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, konuşmasını yaptığı 
sırada Başkan Yavaş’ı ayağa kaldı-
rarak seyircilere alkışlatırken, duy-
gu dolu anlar yaşayan Yavaş’tan 
övgüyle bahsetti:

O, Ankara’yı gerçek anlamda 
Ankara yapacak, inanıyorum. 
O, Ankara’yı gerçek anlamda 
Mustafa Kemal’in Ankara’sı 
yapacak, buna inanıyorum. 

O, Ankara’yı gerçek anlamda 
çağdaş uygarlığın merkezi haline 

getirecek, buna inanıyorum. 
Ankara’yı aynı zamanda sporun 
merkezi haline getirecek, buna 
inanıyorum. Yürekten teşekkür 

ediyorum.
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, kent genelinde hayata 
geçirdiği yeni ulaşım proje-

leriyle dikkat çekmeye devam edi-
yor. 

Merkez ve çevre ilçelerde bir-
çok noktada eş zamanlı olarak yeni 
yol açımı, katlı kavşak ve yol ge-
nişletme çalışmalarını hızlandıran 
Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut 
ilçesinin trafik yoğunluğunu azal-
tacak yeni bir proje için düğmeye 
bastı. Fen İşleri Daire Başkanlığı 
ekipleri, Bağlıca Bulvarı’nı Ankara 
Çevre Yolu’na bağlayacak bağlantı 
yolundaki çalışmalarda yüzde 50 
oranında ilerleme sağladı.

Bağlantı yolundaki çalışmalar 
hakkında sosyal medya hesapları 
üzerinden Başkentlileri bilgilendi-
ren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, “Vatandaşlarımızın 
can güvenliği bizim için önemli” 
dedi. 

Ankara’nın yapılaşma ve nüfus 
artışı yönünden hızla gelişen bir 
bölgesi olan Bağlıca’nın mevcut ve 
gelecekteki potansiyel trafik yo-
ğunluğunu dikkate alan Büyükşe-
hir Belediyesi, otoyola bağlantılar 
yaparak alternatif güzergahlarla 
trafiği rahatlatmayı amaçlıyor. 

YILLARDIR BEKLENEN PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR: 
BAĞLICA BULVARI İLE ÇEVRE YOLU
BİRBİRİNE BAĞLANIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkezdeki trafik yoğunluğu kadar ilçelerde yaşanan trafik yoğunluğuna neşter 
vuran projelere imza atmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesindeki trafik 
yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak bağlantı yolundaki 
çalışmalarda yüzde 50 oranında ilerleme sağladı. Başkan Mansur Yavaş, projenin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 
tamamlanacağını açıkladı.

BÖLGE 
TRAFİĞİNE 

NEFES 
ALDIRACAK 

PROJE 30 
AĞUSTOS ZAFER 

BAYRAMI’NA 
YETİŞECEK

Vatandaşların ulaşım konforu 
ile sürüş güvenliğini önceleyen 
projelere imza atmayı sürdürdük-
lerini vurgulayan Yavaş, yaptığı 
paylaşımda ayrıca bağlantı yolu-
nun bitiş tarihini de paylaştı:

“Bağlıca Bulvarı ve Çevre Yolu 
bağlantı çalışmalarımızı 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı’nda tamam-
lıyoruz. 4 adet bağlantı kolu ve 
kapasitesini artırdığımız yollar ile 
hemşehrilerimize konforlu ve gü-
venli bir ulaşım imkanı sunacağız.”

Bağlantı yolunun tamamlan-
masıyla Bağlıca bölgesinden şehir 
merkezi yönündeki Dumlupınar 
Bulvarı ve 15 Temmuz Şehitler 
Bulvarı’na yönlenen trafik daha da 
nefes alacak.

4 GİDİŞ-4 GELİŞ OLACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı 
ekipleri, çevre yolu köprüsünün ön 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Ramazan KARACA Hüseyin KUTAY

germeli prefabrik kirişlerinin mon-
taj imalatlarını tamamlamak için 
tüm hızıyla çalışıyor. 

Bağlıca Bulvarı’nın Çevre Yolu 
ile kesiştiği noktada Bağlıca ile 
Yapracık arasında ulaşımı sağ-
lamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş 
şeritten oluşan alt geçit yapım 
çalışmaları devam ederken, Bağ-
lıca-Yapracık yolundan da otoyol 
bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 
adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca 
kolu imalatı yapılacak. 

Bu düzenleme sayesinde Bağ-
lıca bölgesinde yaşayan vatandaş-
lar, Ankara Çevre Yolu’na katılım 
sağlayarak, Bağlıca bölgesinden 
hem şehir merkezine hem de şehir 
dışına ikinci bir giriş-çıkış imkanına 
kavuşmuş olacak.
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Başkent Market ve Başkent 
Büfe uygulaması Ankara ge-
nelinde her geçen gün yay-

gınlaşıyor. 

Halk Ekmek Fabrikası’nın ken-
di ürettiği 62 çeşit sağlıklı ürün ile 
9’u kadın toplam 14 kooperatif ve 
3 birliğe ait 766 ürünün taze ve 
uygun fiyatlarla satıldığı Başkent 
Marketin altıncı şubesi Batıkent’te 
hizmete açıldı. Çoğunluğu yöresel 
olan ürünlerin uygun fiyatla satıl-
dığı Başkent Market, bu özelliği ile 
yerel esnafın işlerini de etkilemi-
yor.

SOSYAL YARDIM ALAN 
AİLELERE YÜZDE 5 İNDİRİM

Açılışı Halk Ekmek Fabrikası 
Yönetim Kurulu Başkanı Volkan 
Gönenç ve Halk Ekmek Fabrikası 
Genel Müdürü Dr. Hüseyin Veli-
oğlu’nun yaptığı Batıkent Başkent 
Market, Başkent Bulvarı Kentkoop 
Mahallesi No:26/1 adresinde An-
karalılara hizmet verecek. 

Ankaralı üreticiler ile tüketiciler 
arasında “aracı ve komisyoncuları” 
ortadan kaldıran Başkent Market-
lerde sadece yöresel ürünlerin de-
ğil, Çubuk, Kızılcahamam ve Kah-
ramankazan’dan tedarik edilen et 
ürünlerinin de satışa sunulduğunu 
belirten Halk Ekmek Fabrikası Ge-
nel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, 
şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Mansur Yavaş’ın yön-
lendirmesi ile Batıkent’te altıncı 
Başkent Marketimizi açmış bulu-
nuyoruz. Direkt üreticiden tüke-
ticiye kırsalda bir hareket başlat-
tık. Biz göreve geldiğimizde 3-4 
olan kooperatif sayısı 17’ye ulaş-
tı. Kahramankazan’da, Çubuk’ta, 
Haymana’da, Kızılcahamam’da, 
Şereflikoçhisar’da bulunan koope-
ratif ve birliklerde 871 kişi yerelde 
istihdam ediliyor ve Başkent Mar-
ketlere ürün üretiyor. 13 ayda ye-
rel üreticiye 42 milyon TL ödeme 
yaptık. Başkent Marketlerde 766 
kalem ürünümüz oldu. 6 adet Baş-

kent Market, 5 adet fabrika satış 
mağazası, 2 adet Başkent Büfe, 
417 adet Halk Ekmek Büfesi va-
tandaşlarımıza kaliteli, birinci sınıf 
ürünlerle daha fazla Ankaralıya 
hizmet vermeyi amaçlıyor. Hede-
fimiz 6 milyon Ankaralıya kaliteli 
hizmet vermek, kırsal kesimi kal-
kındırmak, yerelde istihdam sağ-
lamak.”

Velioğlu, sosyal yardım alan 
Başkent Kart kullanıcılarına ise bir 
müjde vererek, “Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanımız Man-
sur Yavaş, Başkentlilere bir müjde 
vermemizi istedi. Sosyal yardım 
alan Başkent Kart kullanıcısı va-
tandaşlarımıza Başkent Market-
lerde yüzde 5 indirim sağlıyoruz” 
dedi. 

BAŞKENT MARKET’İN ALTINCI 
ŞUBESİ BATIKENT’TE AÇILDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınma projesi kapsamında hayata geçirdiği 
Başkent Market’in altıncı şubesi Batıkent’te hizmete açıldı. Başkent Market modeli ile kadın kooperatifleri ve 
yerli birliklere şu ana kadar 42 milyon TL ödeme yapıldı. Başkent Marketler bundan sonra sosyal yardım alan 
Başkent Kart kullanıcılarına yüzde 5 indirim uygulayacak.

Seda BUGARİ

Emre ŞENOĞLU
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BÜYÜKŞEHİR’DEN
NOSTALJİ DOLU YOLCULUK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent’in farklı ilçelerinde 
vatandaşları “Açık Hava Sineması” ile yeniden buluşturuyor. Başkentliler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava sineması etkinliği ile yaz boyu her hafta cuma-cumartesi günleri 
Türk sinemasının seçkin örnekleriyle yaz akşamlarının tadını çıkarıyor.

Erhan YUMŞAK • Zeliha BAĞDAŞ

Toygar DÜNDAR • Ali İhsan CANSIZ

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, normalleşme sürecinin 
başlamasıyla birlikte Baş-

kent’in farklı ilçelerinde vatandaş-
ları “Açık Hava Sineması” ile bu-
luşturdu. 

Pandemi süreci nedeniyle 2020 
yılında yapılamayan açık hava film 
gösterimi bir yıl aradan sonra kal-
dığı yerden devam ediyor. Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Baş-
kanlığı tarafından gerçekleştirilen 
sinema etkinliği ilk olarak Kurban 
Bayramı ile başladı. 

PATLAMIŞ MISIRLA SİNEMA 
KEYFİ

Yaz boyunca her hafta cuma ve 
cumartesi günleri 14 ilçede saat 
20.30’dan itibaren Büyükşehir 
Belediyesi tırı üzerindeki dev ek-
ranlardan gösterime sunulan Türk 
filmlerinin en seçkin örnekleri açık 
havada izleniyor.

Kentin dört bir yanında sürdür-
düğü sosyal ve kültürel etkinlik-
lerle ve konserlerle vatandaşların 
keyifli ve renkli bir yaz geçirmesini 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
patlamış mısır ile su ikramında da 
bulunduğu sinemaseverlere sıcak 
yaz akşamlarında dev ekranda si-
nema izleme keyfi yaşatıyor.

SOSYAL MESAFE KURALLARI 
DİKKATE ALINIYOR

Büyükşehir Belediyesi, sosyal 
medya hesapları üzerinden yaptığı 
paylaşımla Başkentlilere açık hava 
sinema günlerinin “Şakir’e çay, An-
karalılara patlamış mısır ikramımız 
var. Gezici sinema haline getirdi-
ğimiz dev tırımız, sizlere nostaljik 
film keyfi yaşatacak.” sözleriyle 
duyururken açık havada sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak 
gerçekleştirilen film gösterimlerin-
de: Başkentlilere ücretsiz maske 
de dağıtılacak. Ağustos ayı progra-
mı şöyle;

Büyükşehir Belediyesi, sosyal 
medya hesapları ve internet sayfa-
sı üzerinden düzenli olarak sinema 
gösterimlerinin tarih ve yerlerini 
Başkentlilere duyuracak.

13.08.2021 Cuma – Haymana - Cimcime 
Sultan Kaplıca Oteli önü

14.08.2021 Cumartesi
Bala - Otobüs Terminali

20.08.2021 Cuma
Kalecik - Meşran Sosyal Tesisleri önü  

21.08.2021 Cumartesi – Nallıhan - Kent 
Meydanı Orhan Eren Caddesi

27.08.2021 Cuma – Şereflikoçhisar - 
Abdulbaki Ünlü İmam Hatip Ortaokulu
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BAŞKENT MODERN OTOBÜS TERMİNALİNE KAVUŞACAK:  
AŞTİ’DE YENİLENME ZAMANI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’ye daha modern ve konforlu bir görünüm kazandırmak amacıyla ocak 
ayında başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AŞTİ’de bakım, onarım ve yenileme 
çalışmalarına başladıklarını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in hak ettiği 
otogara kavuşacağını söyledi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ta-
rafından yürütülen çalışmalar kap-
samında ilk etapta 25 Kasım 2020 
tarihinde “AŞTİ Kompleksinin Yö-
netmeliklere Göre Yenilenmesi 
Yapım İşi” ihalesine çıkılmasının 
ardından proje hayata geçirildi.  

Başkent’te uzun yıllardır hiz-
met veren ve Türkiye’nin en büyük 
otobüs terminallerinden biri olan 
AŞTİ’de ihale sonrası yenileme ça-
lışmaları 27 Ocak 2021 tarihi iti-
barıyla başlatıldı. Başkent’e yakışır 
modern ve işlevsel bir otobüs ter-
minalinin yapımı için ekipler yoğun 
mesai harcıyor. 

AŞTİ’YE ÇATI TİPİ GES

Mekanik alanda ise ısıtma ve 
soğutma sistemleri, yangın tesisa-
tı ve bina içi onarımını gerektiren 
boruların değişimi sürdürülürken, 
AŞTİ’de ayrıca aydınlatmalar ve 
kabloların değişimi, kamera takip 
sistemleri ve ekipmanları da tek 

tek yenilenecek.

Yollarda zemin izolasyonu, ge-
len yolcu katı asma tavan, bina 
zemin kaplaması, buhar kazanla-
rının doğalgaza dönüşümü, en-
gelli asansörü ve yangın tahliyesi 
projesinin yer aldığı yenileme iş-
lemlerinin 2021 yılı sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor.

AŞTİ’deki otobüs yazıhaneleri, 
kafe ve büfelerin yenilenmesi kap-
samındaki proje çalışmaları için de 
ihaleye çıkacak olan Büyükşehir 
Belediyesi, AŞTİ’nin çatısına güneş 
enerjisi sistemi de kuracak.

Yıllık enerji tüketiminin 3’te 
2’sini sağlayacak çatı tipi güneş 
enerjisi sistemi çalışmalarına baş-
lanırken, bakanlık tarafından uy-
gun görülen sistemin kurulmasına 
yönelik ihaleye çıkıldıktan sonra 
2021 yılı kasım ayında çatı GES 
sisteminin bitirilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesinin AŞTİ’ye daha 
modern ve konforlu bir 

görünüm kazandırmak amacıyla 
başlattığı yenileme çalışmaları 
aralıksız devam ediyor.

Kapsamlı bakım-onarım ve 
yenileme çalışmasının başlatıldı-
ğı Ankara Şehirlerarası Terminal 
İşletmesi’nde (AŞTİ) 7/24 esası-
na dayalı olarak çalışmalar hızla 
ilerliyor. AŞTİ’de yapılan yenile-
me çalışmalarına ilişkin Başkent-
lileri sosyal medya hesapları üze-
rinden bilgilendiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
“İnsan odaklı belediyecilik anla-
yışı ile çalışmaya devam ediyor, 
yaklaşık 30 senedir milyonlarca 
insana hizmet eden, ayrılıkları-
mızın ve kavuşmalarımızın şahi-
di AŞTİ’yi son hızla yeniliyoruz. 
Bakım, onarım ve yenileme ça-
lışmaları bittiğinde Başkent, hak 
ettiği otogara kavuşacak” dedi.

 Zeliha BAĞDAŞ Ali İhsan CANSIZ
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Ankara’nın 40 yıldır kana-
yan yarasına neşter vuran 
ASKİ Genel Müdürlüğü, 

Başkent’in içme suyu hattındaki 
asbestli çimento boruları değiştir-
meye başladı.  

Su ve Kanal İnşaat Daire Baş-
kanlığı, tüm dünyada yasaklanan 
asbestli boruları kullanım dışı bıra-
karak, şebeke suyu hattını asbestli 
borulara paralel döşenen, ekono-
mik ömrü uzun, dayanıklı ve insan 
sağlığına zararsız polietilen boru-
larla yeniliyor.

POLATLI’DAN 
BEYPAZARI’NA 
NALLIHAN’DAN ÇUBUK’A 
ASBESTLİ BORULAR 
DEĞİŞİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın “Benim önceliğim 
halkın sağlığı, halkın canı” diyerek 

öncelikli yatırımlar arasına alınan 
asbestli boruların değişimi için ilk 
adım geçtiğimiz yıl temmuz ayında 
çıkılan ihaleyle atıldı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, 125 bin kişinin yaşadığı 
Polatlı’nın merkez mahallelerinde 
yaklaşık 12,5 kilometre, 48 bin 
732 kişinin yaşadığı Beypazarı’nda 
20 kilometre, 28 bin kişinin ikamet 
ettiği Nallıhan’da 17 kilometre, 
Çubuk ilçesinde ise yaklaşık 17 
kilometrelik asbestli borunun ye-
nilendiğini açıkladı.

3 Temmuz 2020 tarihinde ger-
çekleşen “Polatlı ve Beypazarı İl-
çeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü 
Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve 
İletim Hatları Yenileme İşi”nin iha-
le bedelinin 14 milyon 600 bin TL 
olduğunu, 25 Ağustos 2020’de yer 
teslimi yapılan ihalenin süre uza-
tımlı iş bitim tarihinin ise 8 Ağus-

tos 2021 olarak belirlendiğini söy-
leyen Öztürk, asbestli boruların 
değişimi ile Polatlı ve Beypazarı’n-
da su kalitesinin artacağına dikkat 
çekti:

“Polatlı’nın merkez mahalle-
lerinde 24 kilometre 532 metre 
içme suyu hattının yapımı tamam-
landı. Hatta yaklaşık 12,5 kilomet-
re asbest boruyu iptal ettik. Bey-
pazarı’nın merkez mahallelerinde 
de 23 kilometre 231 metre içme 
suyu şebeke hattı inşa edildi. Bu-
rada da yaklaşık 20 kilometre as-
best boru iptal edildi.”   

NALLIHAN’DA ÇÜRÜYEN 
BORULARIN DEĞİŞİMİYLE 
KAÇAK SU KAYBI DA 
ÖNLENECEK

“Nallıhan ve Ayaş İlçeleri As-
best ve Kullanım Ömrünü Ta-
mamlamış İçme Suyu Şebeke ve 

BAŞKENT’İN İÇME SUYU HATLARI
“ASBEST”Lİ BORULARDAN TEMİZLENİYOR 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı” sözleri üzerine 
ASKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebeke sistemindeki asbestli boruların değişimi için harekete geçti. Polatlı, 
Beypazarı, Nallıhan, Çubuk, Şereflikoçhisar, Kalecik ve Evren’de yer alan asbestli hatlar kullanım dışı bırakıldı. 
Çalışmalar tamamlandığında 13 ilçede 40 yıldır kullanılan yaklaşık 220 kilometrelik hat, asbestli borulardan 
temizlenmiş olacak.

Evin DEMİRTAŞ Selim ERYILMAZ
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Ayan ile görüşen Öztürk, “Burada 
yüklenicimiz 40 yıl önce döşenmiş 
hatların değişimi için çalışıyor. He-
defimiz 2021 sonunda Ankara ge-
nelindeki projeleri tamamlamak” 
dedi.

TEMELLİ’DE DE 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

ASKİ Genel Müdürlüğü, 9 Tem-
muz 2020’de Nallıhan ve Ayaş il-
çelerinde asbestli boru değişimi 
için ihaleye çıkarken, Evren, Şeref-
likoçhisar, Haymana ve Elmadağ il-
çeleri için de ayrıca ihaleye çıkıldı.

Kullanım ömrünü tamamla-
mış borularla birlikte bu 4 ilçede 
yaklaşık 141 kilometre borunun 
yenilenmesi planlanırken, Çubuk, 
Akyurt ve Keçiören ilçelerindeki 
asbestli boruların değişimi için de 
düğmeye basıldı. ASKİ ayrıca Te-
melli’deki asbestli pvc boruların 
sağlıklı duktil borular ile değiştiril-
mesi için çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor.   

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayımlanan “Kimya-
salların Kaydı, Değerlendirilmesi, 
İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yö-
netmelik” kapsamında Türkiye’de 
2010 yılından itibaren asbest lifle-
rinin ve bu lifleri içeren karışımla-
rın, eşyaların imalatı, piyasaya arzı 
ve kullanımı yasaklandı.

Ankara’nın 13 ilçesindeki 220 
kilometrelik asbestli borunun aci-
len değiştirilmesi konusunu An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş meclis gündemine 
taşıdı. Büyükşehir Belediye Mec-
lisi’nde kredi temini talebinin mu-
halefetin oylarıyla reddedilmesi 
üzerine Başkentlileri asbestli içme 
suyu hatlarından kurtaracak çalış-
mayı ASKİ Genel Müdürlüğü kendi 
öz kaynaklarıyla başlattı.

İletim Hatları Yenileme İşi”nde 
ihale bedelinin 9 milyon 793 bin 
TL olduğunu, yer teslimi 10 Eylül 
2020 tarihinde yapılan işin süre-
sinin 270 gün olarak açıklandığını 
ifade eden ASKİ Genel Müdürü Er-
doğan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:  
“Nallıhan’da mevcut hatlar ne ya-
zık ki sürekli arızaya yol açıyordu. 
Borular çürüdüğü için hatta kaçak 
su miktarı da fazlaydı. Yenilenen 
hatla hem ilçeye daha sağlıklı su 
verilecek hem de kaçak su kaybı 
önlenecek. Nallıhan’da 24 kilo-
metre 800 metre içme suyu hat 
imalatını tamamladık, 13 kilomet-
re 438 metrelik hattın yapımı ise 
sürüyor. Böylece Nallıhan mer-
kezde tamamı 38 kilometre 238 
metre olan hattımız ile toplamda 
25 kilometre asbestli borudan va-
tandaşlarımızı kurtarmayı planlı-
yoruz. İlçede şu ana kadar yapılan 
imalatlar ile yaklaşık 17 kilometre 
asbest hat yenilendi.”

ŞEREFLİKOÇHİSAR VE 
EVREN’DE ÇALIŞMALAR 
TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR 

Çubuk merkez ve çevre mahal-
lelerinde 45 kilometre 177 metre 
içme suyu hattı yapımının tamam-
landığını belirten Öztürk, ilçede 
yaklaşık 17,5 kilometre asbest-pvc 
borunun iptal edildiğini ifade etti.

Nisan 2019 ve Haziran 2021 
tarihleri arasında ASKİ’nin Anka-
ra genelinde 750 kilometre 369 
metre atık su, 238 kilometre 993 
metre yağmur suyu, 2 milyon 996 
bin 311 metre de içme suyu yatırı-
mı yaptığına dikkat çeken Öztürk, 
“Evren, Şereflikoçhisar, Haymana, 
Elmadağ İlçeleri Asbest ve Kulla-
nım Ömrünü Tamamlamış İçme 
Suyu Şebeke ve İletim Hatları Ye-
nileme İşi” kapsamında Şereflikoç-
hisar’da yer alan 59 kilometre 138 
metre asbestli hattın 53 kilometre 
374 metresinin, Evren’de ise 57 
kilometre 131 metre asbestli hat-
tın 34 kilometre 894 metresinin 
yenilendiği bilgisini verdi. Kalecik 
ilçesinde 4 kilometre 482 metrelik 
asbestli hattı değiştirmek için de 
çalışmalara başlayan ASKİ ekipleri, 
şu ana kadar bunun 4 kilometrelik 
kısmını tamamladı. 

AYAŞ OLTAN 
MAHALLESİ’NDE 40 YILLIK 
BORULAR YENİLENİYOR 

22 Haziran 2021 tarihinde 
Ayaş’ın Oltan Mahallesi’ni ziyaret 
ederek Mahalle Muhtarı Erkan 

ASBEST 
TÜRKİYE’DE 

2010’DA 
YASAKLANDI
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Uzun bir aradan sonra ilk kez yenilenecek olan Ankara Toptancı Hali ve içerisinde bulunan Balık Hali’nin 
kapasitesinin artırılacağı belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Esnafımıza verdiğimiz 
sözü tutuyoruz. Yıl içinde tamamlanacak çalışmalar bittiğinde Ankara’mız modern görünümlü bir 
toplantı haline kavuşacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
seçim öncesi Ankara Top-

tancı Hali ile Balık Hali esnafına 
verdiği sözü yerine getiriyor. Uzun 
yıllardır Başkent’in yaş sebze-mey-
ve ve balık ihtiyacını karşılayan 
Ankara Toptancı Hali’nin yıpranan 
bölümleri yenileniyor. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile 
İşletme ve İştirakler Daire Başkan-
lığı, Başkent’e yakışır bir Toptancı 
Hali yapılması için harekete geçer-
ken, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş sosyal medya he-
sapları üzerinden yaptığı paylaşım-
da, “Esnafımıza verdiğimiz sözü 
tutuyoruz. Sebze, Meyve ve Balık 
Toptancı Halimizi günümüz şart-
larına uyarlamak ve iyileştirmek 
için çalışıyoruz. Yıl içerisinde ta-
mamlanacak çalışmalar bittiğinde 
Ankara’mız kapasitesi artmış ve 
modern görünümlü bir toptancı 
haline kavuşacak” dedi.

DAHA MODERN TASARIMLA 
İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK 
BİR TOPTANCI HALİ OLACAK

İlk etapta Balık Hali için yapım 
çalışmalarına başlanırken, 14 
dükkan ve soğuk hava deposu ek-
lenmesinin planlandığı yenileme 
projesiyle vatandaşların da alışve-
riş yapabileceği satış alanlarının 
kurulması amaçlanıyor. İşletme ve 
İştirakler Daire Başkanı Murat Sa-
rıarslan, Başkent’e yakışır bir top-
tancı hali yapılacağını belirterek, 
proje detaylarını paylaştı: 

“Yenileme sonrası giriş ve çı-
kışların tek noktadan sağlanması, 
otopark alanlarının düzenlemesi, 
boş kasaların kaldırılması ile fiziki 
kapasitenin artırılması, kanalizas-
yon sistemlerinin iyileştirilmesi, 
peron işlerinin yeniden yapılan-
dırılması, modern güneş enerji 

sistemli çatı değişim gibi pek 
çok hizmeti 2021 yılı içerisinde 
yapmayı planladık. Meyve ve seb-
zenin dışında balık satışında da 
Toptancı Hali’nin yeri çok önem-
lidir.”

KAPASİTESİ ARTIRILACAK 

Yıllık 5 bin ton balık satış ka-
pasitesi bulunan Balık Hali’nin 
önemine dikkat çeken Sarıarslan, 
“Balık Hali, eski haliyle 10 kontey-
ner olarak yapılmış. Zamanla bu 
sayı 15’e çıkmış olsa bile mevcut 
haliyle çarpık bir görüntüye bü-
rünmüş durumda. Yapılacak olan 
çalışmalar ile Balık Hali’nin 5 bin 
tonluk kapasitesi 3 katına çıkacak. 
Meyve sebze de ise 2 katı kapasite 
hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımız 
bittiğinde Toptancı Hali mevcut 
konumunda uzun yıllar kalmaya, 
yaş meyve, sebze ve balık ihtiya-
cını en kaliteli şekilde karşılamaya 
devam edecek” dedi.

ANKARA TOPTANCI VE
BALIK HALİ YENİLENİYOR

Seda BUGARİ Emre ŞENOĞLU
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A
nkara Büyükşehir Belediye-
si, Başkent’te itfaiye hizmet-
lerinin kalitesini yükseltmek 

ve daha hızlı hizmet verebilmek için 
yeni itfaiye istasyonları inşa ediyor.

Kent genelinde 46 itfaiye istas-
yonuyla yangından su taşkınlarına, 
depremden kurtarma faaliyetle-
rine kadar birçok olaya müdahale 
eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe-
lerde ekonomik ömrünü tamam-
layan itfaiye istasyonları nedeniy-
le harekete geçti. Bu kapsamda 
Etimesgut, Haymana, Keçiören 
Bağlum, Akyurt ve Nallıhan ilçe-
lerinde eskiyen itfaiye istasyonları 
yerine yeni itfaiye istasyonu yapım 
çalışmalarına başlandı.

Başkent’te altyapıdan üst-
yapıya kadar yapılan yatırımlara 
ilişkin Başkentlileri sık sık bilgi-
lendiren Başkan Mansur Yavaş, 
yapımına başlanan yeni itfaiye 
binalarına ilişkin şu açıklamalarda 
bulundu: “Yangınlara hızlı ve etkili 
bir şekilde müdahale etmek için 
5 ilçemize yeni ve modern itfaiye 
istasyonları kuruyoruz. İstasyon-
ların yapımını bu yıl içinde tamam-
layacağız çünkü bizim için öncelik 
daima halkımızın canı ve sağlığı.” 

2 bin 500 metrekare arsa içeri-
sinde 650 metrekare inşaat alanına 
sahip olması planlanan Etimes-
gut İstasyonu ile 1100 metrekare 

ANKARA İTFAİYESİ’NDE HEDEF HIZLI VE KALİTELİ HİZMET: 
5 İLÇE MODERN İTFAİYE BİNASINA KAVUŞUYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için 5 
ilçede yeni ve modern itfaiye istasyonları kuracaklarını açıkladı. Etimesgut, Haymana, Keçiören Bağlum, Akyurt 
ve Nallıhan ilçelerinde tam donanımlı itfaiye istasyonlarının inşaatına başlanırken Yavaş, “İstasyonların yapımını 
bu yıl içinde tamamlayacağız çünkü bizim için öncelik daima halkımızın canı ve sağlığı” dedi.

inşaat alanına sahip olması plan-
lanan Bağlum İstasyonu’nda kazı 
çalışmaları tamamlanırken, temel 
imalatları ise devam ediyor. 650 
metrekare inşaat alanına sahip 
Haymana İstasyonu’nun kaba 
inşaatı ise tamamlanırken tesisat 
ve ince imalat çalışmaları tüm 
hızıyla sürüyor. Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından yürütülen 
çalışmalar kapsamında, Akyurt ve 
Nallıhan’da da yer teslimi yapılan 
arsalarda istasyon inşaatına baş-
landı. 

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE 
İSTASYON SAYISI 46’DAN 
51’E YÜKSELECEK

Her türlü olayda can ve mal 
kaybını engellemek için çaba har-
cayan Ankara İtfaiyesi’nin olaylara 
daha hızlı müdahalede bulunma-
sını sağlayacak 5 yeni istasyon 
binasının inşaat çalışmalarının bu 

yıl içinde tamamlanması hedefle-
niyor. 

Personelin her türlü ihtiyacının 
düşünüldüğü istasyon binalarında 
yemekhane, santral odası, kapalı 
otopark, itfaiye erlerinin istirahat 
edebileceği yatakhaneler, giyinme 
ve soyunma odaları da bulunuyor. 
24 saat esasına göre çalışan itfaiye 
personelinin boş vakitlerini değer-
lendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçla-
rını karşılayabilmesi için de itfaiye 
binası ve çevresine çeşitli sportif 
alanlar yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi yer tes-
pitlerinin yapılmasının ardından 
önümüzdeki süreçte itfaiye ekiple-
rinin olaylara daha hızlı müdahale 
edebilmesi amacıyla Temelli, Yeni-
kent, İncek, Natoyolu ve Altındağ 
Karapürçek’te de yeni istasyon 
itfaiye istasyonlarının inşaatına 
başlayacak.

BİZİM İÇİN ÖNCELİK 
DAİMA HALKIMIZIN 

CANI VE SAĞLIĞI

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Hüseyin KUTAY
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Zeliha BAĞDAŞ

Emre ŞENOĞLU

Melih KOMŞU

ANKARA KALESİ’NDE İYİLEŞTİRME
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR:
İÇKALE 2. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
 Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi “İçkale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 
73 yapının restorasyon çalışması için ihale gerçekleştirdi. 2. etap çalışmalarına kısa bir süre içinde başla-
nacak projenin 1. etap çalışmalarının ise yüzde 90’ı tamamlandı. 

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Başkent’in tarihi mi-
rasını korumak ve gelecek 

nesillere taşımak amacıyla Ankara 
Kalesi’nde başlattığı iyileştirme 
çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı tarafından yürütü-
len “Ankara Kalesi İçkale 2. Etap 
Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kap-
samında 73 yapının restorasyon 
çalışması için ihale gerçekleştirilir-
ken, “1 Etap Sokak Sağlıklaştırma 
Projesi”nin yüzde 90’ı da tamam-
landı. Proje kapsamında çatılar ile 
pencere ve kapıların ahşap malze-
meleri yenilenecek. Binaların dış 
yüzeylerinin sıvanarak boyanaca-
ğı projeyle Ankara Kalesi yeniden 
tarih kokan bir görünüme kavuş-
turulacak.

BUGÜNE KADAR 
NELER YAPILDI?

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 

Başkanlığı ekipleri 1. Etap sokak sağlıklaştırma yapım işi çalışmaları kap-
samında 87 binanın restorasyonunu planlarken, 80 binaya fizikî müda-
halede bulunuldu. 80 binanın tamamının çatı imalatlarını tamamlayan 
ekipler, 77 binanın ise dış cephe sıva altı imalatları ile sıva ve boya imalat-
larını, 72 tanesinin de ahşap doğrama imalatlarını yaptı. Ekipler tarafından 
ayrıca 5 binanın ahşap doğramaları da şantiye deposunda montaja hazır 
hale getirildi. Sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılan uygulama-
lar ise şöyle;

• Mevcutta bulunan aslına uygun olmayan ve çürümüş doğrama-
lar sökülüp yerine aslına uygun ahşap doğrama imalatı ve montajı 
yapıldı.

• Cephede bulunan bütün mevcut sıva, yapının beden duvarına 
zarar vermeyecek şekilde sıva raspası yapılarak sökülüyor.

• Yapının beden duvarındaki çürümüş ahşap karkaslar sökülüp 
yeni ahşap karkas ve takviye karkas yapılarak yapının beden duvarı 
güçlendiriliyor.

• Duvardaki eksik kısımlar restorasyon tekniğine uygun olarak ta-
mamlanıyor ve duvarları oluşturan malzemelerin özgün niteliğinden 
kaynaklı olarak gerek derz aralarında gerekse yüzey kayıplarından 
dolayı oluşan boşluklar sıva altı dolgusu yapılarak gideriliyor.

• Sıva imalatı biten cephelerde astar uygulanarak silikon esaslı su 
bazlı dış cephe boyası yapılıyor.
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Köklü bir tarihi geçmişe sa-
hip olan Başkent’te tarihi ve 
kültürel mekanları yeniden 

canlandırmak için yeni projeler 
üreten Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, 2 bin yıllık Ankara Roma Ti-
yatrosu’nu da yeniden gün yüzüne 
çıkaracak.

Sosyal medya hesapları üze-
rinden restorasyon çalışmaları 
hakkında bilgi veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
“Ankara’mızın köklü geçmişini 
koruyor, kültürel mirasına sahip 
çıkıyoruz. 2 bin yıllık Ankara Roma 
Tiyatrosu’nu orijinal dokusunu ko-
ruyarak restore edecek ve Cum-
huriyetimizin 100. Yılında başkent 
turizmine kazandıracağız” dedi.

“Ankara Roma Tiyatrosu ve 
Arkeopark Projesi” kapsamında 
sürdürülen çalışmalar hız kesme-
den devam ederken, 28 Ağustos 
2020 tarihinde ihalesi gerçekleş-
tirilen Ankara Roma Tiyatrosu’nun 
oturma basamakları (1. Cavea) dö-
şenmeye başladı.

Restorasyon çalışmalarını 
yerinde inceleyen Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Daire Başkanı Bekir 
Ödemiş, Venedik tüzüğü ilkelerine 
önem verdiklerini ve tarihi dokuyu 
aslına uygun olarak korumaya ça-
lıştıklarını söyledi. Restorasyon 
çalışmalarında kullanılan mermer 
ve malzemelerin geçmişteki oriji-
nal dokuya uygun olduğunu ifade 
eden Ödemiş, titizlikle yürütülen 
çalışmalarda sahnenin zedelenme-
mesi için de zemini ahşapla döşe-
yerek koruyucu önlemler aldıkları-
nı vurguladı.

BİN 500 KİŞİLİK OLACAK Tİ-
YATRODA YILDA 4 KONSER 
VERİLEBİLECEK

Yaklaşık 59 metre çapında bir 
alanı kapsayan Roma Tiyatrosu 
ve Arkeopark Projesinin bir tarih 
canlandırma sahnesi olduğu-
na dikkat çeken Ödemiş, projeyi 
2023 yılında Cumhuriyet’in 100. 
yılına yetiştirmeyi planladıklarını 
açıkladı:

BÜYÜKŞEHİR’DEN BAŞKENT’E YAKIŞIR TARİHİ PROJE: 
2 BİN YILLIK ANKARA ROMA TİYATROSU
GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi” hızla 
ilerliyor. Oturma basamaklarının (1. Cavea) yerleştirildiği tiyatroda orijinal dokuyu koruyarak restore işlemi 
yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, “Ankara’mızın köklü 
geçmişini koruyor, kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. 2 bin yıllık Ankara Roma Tiyatrosu’nu Cumhuriyetimizin 
100. yılında başkent turizmine kazandıracağız” dedi.

Zeliha BAĞDAŞ Emre ŞENOĞLU Melih KOMŞU

TARİHİ VE
ORİJİNAL DOKUYU 

KORUMAK İÇİN 
KULLANILAN 
MALZEMELER 

ÖZENLE SEÇİLDİ

“Bölgeyi Ankara’nın turizmi ve 
geleceğinde önemli bir miras 
olarak görüyoruz. Şu an 1. Cavea 
(oturma grupları) döşeniyor. 
Burası 2 bin yıllık bir eser. Orijinal 
dokuyu koruyacak önlemler de 
alıyoruz. Tiyatronun tamamı 5 
bin kişilik ancak şu an elimizde 
kalan oturma alanlarını dü-
zenlediğimizde yaklaşık bin 
500 kişilik tiyatromuz olacak. 
Sahnemiz doğal dokusuyla 
platformumuz olacak. Sahnede 
sağlamlaştırma çalışması da 
yapacağız. Tiyatronun ihalesinde 
ve buranın bilimsel kazılarında 
görev yapmış Ankara Üniversitesi 
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 
Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi 
Prof. Musa Kadıoğlu da sözleşme 
gereği tüm yapım çalışmalarında 
en önemli bilimsel danışmanımız. 
Kullandığımız mermerlerin ve 
malzemelerin mutlaka geçmişteki 
dokusuna uyması şart. Kültür 
Bakanlığı ile yaptığımız protokol 
kapsamında burada senede 4 kez 
konser verilecek.”
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, pandemi sürecinde 
ara verilen kültür, sanat ve 

turizm etkinliklerine normalleşme 
sürecinin başlaması ve yaz ayla-
rının gelmesiyle birlikte yeniden 
başladı.

Büyükşehir Belediyesi Baş-
kent’te hem vatandaşların sos-
yalleşmesi hem kentini yakından 
tanıması hem de yerel esnafın eko-
nomisine destek olmak amacıyla 
ücretsiz düzenlenen kent gezile-
rine katılım her geçen gün artıyor. 

Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı tarafından ilk etapta 
Başkent’in 15 ilçesine haftalık ola-
rak rehberler eşliğinde otobüsler-
le yapılan ücretsiz gezi programı, 
pandemi kurallarına uygun olarak 
düzenleniyor. Kent gezilerinde yö-
resel halk pazarlarından alışveriş 
yaparak yerel esnafa destek olan 
vatandaşlar, tarihi yerleri de gezip 
kent turizminin de canlanmasına 
katkı sağlıyor. 

ÜCRETSİZ KENT GEZİLERİ 
YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Sosyal medya hesapları üzerin-
den yaptığı paylaşımda kent gezi-
lerine tüm vatandaşların Başkent 
153 üzerinden başvuruda buluna-
rak kayıt yaptırabileceği çağrısın-
da bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Ücretsiz 
kent gezilerimizle vatandaşlarımız 
Ankara’mızı keşfederken yöre es-
nafımız da yaralarını sarıyor, yerel 
ekonomi canlanıyor” dedi. 

15 Haziran’dan bugüne kadar 
15 ilçeye yapılan 101 seferle bin 
3.357 kişinin katıldığı kent gezi-
leri yoğun ilgi görüyor. Haftanın 7 
günü gerçekleştirilen kent gezileri; 
Nallıhan, Bala, Kalecik, Kahraman-
kazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, 
Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar, 
Kızılcahamam, Haymana, Evren, 
Güdül ve Elmadağ ilçelerine dü-
zenleniyor.

RENKLİ KENT ANKARA:
“KENT GEZİLERİ” BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Başkentlileri kent gezileriyle 
yeniden buluşturdu. 15 Haziran’dan bugüne kadar 15 ilçeye düzenlenen 101 seferle kent gezilerine 
3.357 kişi katılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tüm vatandaşları Başkent 153’e 
kayıt yaptırarak kent gezilerine katılmaya davet etti.

HEDEFLERDEN BİRİ DE 
BAŞKENT EKONOMİSİNİ 
CANLANDIRMAK

Başkan Yavaş’ın çağrısı üze-
rine kent gezilerine yoğun ilgi 
gösteren Başkentliler, Başkent 
153 üzerinden başvuru yaparak 
bu gezilere katılmaya devam 
edebilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı organizasyonu ile 
yapılan ve Başkentliler kadar 
yerli ve yabancı turistlerin de 
katılabileceği kent gezileriyle 
ayrıca yerel esnafın ekonomisi-
ne de katkı sağlanması amaçla-
nıyor. Yerel pazarlar bu amaçla 
gezi programı içinde yer alırken, 
yapılan alışveriş sayesinde kent 
ekonomisinin canlanması he-
defleniyor.

HABER MERKEZİ
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BÜYÜKŞEHİR PARKLARDA İLE
KONSER ZAMANI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri 
“Büyükşehir Parklarda” konser programlarıyla 
buluşturuyor. ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi 
sosyal medya hesapları üzerinden canlı 
yayınlanan konser programları yaz boyunca 
devam edecek.

Mansur Yavaş’ın pandemi sü-
recinde amatör müzisyenlere ver-
diği destek ile sağladığı olanak-
ların sanat ve sanatçı için önemli 
olduğunu vurgulayan sanatçı İs-
mail Altunsaray da düşüncelerini 
şu sözlerle paylaştı: “Müzisyenler 
koronavirüs sürecinde çok büyük 
zorluklar çekti. Müzisyenlik çok 
kırılgan bir alan olduğu için en kü-
çük sıkıntıda iptaller, ertelemeler 
ve böyle salgın gibi durumlarda 
da en son açılan sektör durumu-
na geldi. Böyle sıkıntılı bir süreçte 
sanata ve sanatçıya olan desteği 
için, himayesi için, korumacı tarafı 
için Sayın Mansur Yavaş’a teşek-
kür ederim.”

Ankara’nın kendisi için özel bir 
yere sahip olduğunu belirten Me-
lek Mosso, sanata ve sanatçıya 
verdiği desteklerden dolayı Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, 
şöyle konuştu: “Burada oldu-
ğum için öncelikle çok mutluyum 
çünkü Ankara’nın manevi olarak 
bende özel bir yeri var. Özellikle 
parkta konser vermek ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 
çalışmak benim için çok önemli.”

Ankara’ya uzun zamandır ilk 
kez bu konser için geldiğini belir-
ten sanatçı Derya Uluğ, “Çok uzun 

bir süre oldu. Birkaç gündür kon-
serlerdeyim ancak ilk halk konse-
rim olacak. Ankara’yı çok özlemiş-
tim, uzun zamandır gelemiyorduk. 
Ankara Büyükşehir Belediyesine 
çok teşekkür ederim” dedi.

Ankara’ya her gelişinin çok kıy-
metli ve özel olduğunu belirten 
Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan 
Orhan, Başkentlilerle buluşmak-
tan duyduğu mutluluğu şu sözlerle 
özetledi: “Şöyle bir durum var ki 
Ankara artık benim için daha gü-
zel bir yer. Ankara izleyicisini her 
zaman çok seviyorum. İstanbul’da 
yaşamama rağmen Ankara ikinci 
evim gibi. Burada çok sevdiğim 
dostlarım var. Ankara’nın müzis-
yenlerini de çok seviyorum. Halk 
müziğine çok önem veriyorlar 
çünkü. Büyükşehir olmasına rağ-
men kültürüne sahip çıkan insan 
çok burada… Bir de Ankara Bü-
yükşehir Belediyesinde ben ilk kez 
Mansur Başkan’dan sonra konsere 
geliyorum. Bütün Türkiye’nin ger-
çekten yerel yönetimde, beledi-
yecilikte örnek aldığı bir başkanın 
organizasyonu içerisinde yer ala-
bilmek benim için onurdur. Man-
sur Başkan ve ekibine selamları-
mı ve teşekkürlerimi iletiyorum. 
Dışarısı çok güzel herkes kırlara 
yayılmış. Güzel bir ortam var dışa-
rıda.”           

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi normalleşme süre-
cine geçilmesiyle birlik-

te “Büyükşehir Parklarda” adlı 
konser programlarıyla Başkent-
lilere müzik ziyafeti sunuyor. 

“Büyükşehir Parklarda”nın 
açılışı 3 Temmuz’da Altınpark’ta 
Işın Karaca, 4 Temmuz’da ise 
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Ala-
nı’nda İsmail Altunsaray’ın kon-
seriyle başladı. Program, Melek 
Mosso, Derya Uluğ ve Sevcan 
Orhan konserleriyle devam etti. 
ABB TV ve Büyükşehir Bele-
diyesi sosyal medya hesapları 
üzerinden canlı olarak yayınla-
nan konser programları ilgiyle 
izlendi.

SANATÇILARDAN BAŞKAN 
YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Uzun bir aradan sonra Anka-
ra’da sahne almaktan mutluluk 
duyduğunu ve duygusal anlar 
yaşadığını belirten Işın Karaca, 
şunları söyledi:

“Ankara benim baba topra-
ğım. Ben ve tüm ekibim 1,5 yıl-
dır sahne almıyoruz. Bugün için 
o kadar çok hazırlandık, o kadar 
çok özendik ki...  Sanata ve sa-
natçıya değer gösteren Mansur 
Başkanımıza çok teşekkür edi-
yorum. Çok güzel, çok keyifli 
bir geceydi. Ankara zaten ola-
ğanüstüydü.”

HABER MERKEZİ
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Ankara Kent Konseyinin Genel Kurulu, Kent Konseyleri alanındaki katılımda Türkiye rekoru kırarak 
gerçekleştirildi. 1153 delegenin katıldığı genel kurulda Ankara Kent Konseyi’nin yürütme kurulu 
başkanlığına yeniden Halil İbrahim Yılmaz seçildi. Genel Kurula katılan Başkan Mansur Yavaş, “Bizden 
öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık. Lütfen benden aynı şeyi yapmamı beklemeyin. Bu kenti 
hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Sivil toplum kuruluşları, pay-
daşlar ve yerel yönetimlerle 
iş birliği içinde kent günde-

mine ilişkin önemli kararlara imza 
atan Ankara Kent Konseyi genel 
kurulunu gerçekleştirdi. Rekor ka-
tılımla 1153 delegenin yer aldığı 
genel kurul toplantısında yapılan 
oylama sonucunda Ankara Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlı-
ğına yeniden Halil İbrahim Yılmaz 
seçildi.  

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen genel 
kurul toplantısına katılan Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, “Hepinizin bildiği 
gibi, kent konseyleri kanunen 
kurulmak zorunda olan yapılardır 
ancak Ankara’da Kent Konseyi 
kurulması kanuni zorunluluk olan 
bir yapı değil, bizim yönetim an-
layışımızın bir parçasıdır” diyerek 
sözlerine başladı. 

Ankara Kent Konseyi’nin ilk 
genel kurulunun 2 yıl önce 200 
kişinin katılımıyla yapıldığını ha-
tırlatan Yavaş, “Bugün ise burada 
1000’in üzerinde üyesiyle topla-
nan Ankara Kent Konseyi, artık 
Türkiye’nin en fazla üyesi bulunan 
kent konseyidir. Bu başarı kişilerin 
ve siyasetin değil, kentlimizin ve 
tüm hemşehrilerimizin ortak ba-
şarısıdır” dedi.

YAVAŞ’TAN GENEL KURULA 
İTİRAZ EDENLERE YANIT

“Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Kent Konseyinin bir 
üyesi olarak başarılarınızla gurur 
duyuyorum” diyen Yavaş, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: “Kent 
Konseyi kavramını bilmeyen, an-
lamayanların yersiz itirazlarının 
moralinizi bozmaması gerektiği-

nin altını çizerek ifade ediyorum. 
Çünkü ortada tamamen gönül-
lülüğe dayalı inanılmaz bir değer 
üretimi var ve bu üretim Türki-
ye’nin her köşesinden büyük bir 
ilgiyle takip ediliyor. Eskiden de 
Kent Konseyi vardı, eskiden de 
yaptığı çalışmalar vardı. Kent Kon-
seyleriyle ilgili şu anki mevcut 
yapıya göre benim bir itirazım 
var. Kent Konseylerinin mutlaka 
bir yaptırımı olması lazım… Ben 
birlikte yönetme arzusunda ol-
masaydım, sizin aklınıza ihtiya-
cım olmasaydı bu kent konseyi-
nin önerilerinin hiçbirini belediye 
meclisine götürmezdim. Sizlerin 
aklına ihtiyacım olduğunu bili-
yorum. Sizlerin yol göstermesine 
ihtiyacımız olduğunu biliyorum. 
Bunun için de sizlerin bir araya 
gelmesini Ankara için çalışması-
nı çok çok değerli buluyorum. Bu 
nedenle yaptığınız çalışmalar için 
şükranlarımı sunuyorum.” 

ANKARA KENT KONSEYİNİN GENEL
KURULU TÜRKİYE REKORU KIRDI

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Erhan YUMŞAK Behzat Ethem TORUN • Ramazan KARACA
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“KENTİ BİRLİKTE 
YÖNETECEĞİZ, KENT 
KONSEYİNİN KAPISI 
HERKESE AÇIK OLACAK”

Konuşmasında Ankara Kent 
Konseyi’nin çalışmalarından ör-
nekler de veren Yavaş, “Ankara 
Kent Konseyi’nde tek bir siyasi 
parti ve anlayıştan değil her gö-
rüşten insanın bir araya geldiği-
ni, farklılıkların zenginlik olarak 
görüldüğünü biliyor ve bundan 
mutluluk duyuyorum. Kent Kon-
seyine katılan bazı gruplarla ilgili, 
‘bu insanların burada ne işi var’ 
gibi sözleri de duyduk. Bizden ön-
cekileri hep ayrımcılık yapmakla 
suçladık. Lütfen benden aynı şeyi 
yapmamı beklemeyin. Bu kenti 
hep birlikte yöneteceğiz. Ankara 
için söyleyecek sözü olan herkes 
mutlaka ve mutlaka söylemeye 
devam etsin” dedi. 

Asıl mücadelenin genel ku-
ruldan sonra başlayacağını ifade 
eden Başkan Yavaş, sözlerini şöyle 
noktaladı: “Bu kent için değer 
üretecek, müzakere zemini oluş-
turacak herkese kent konseyinin 
kapısı açık olmaya devam edecek-
tir. Ve tüm bunları sağladığımızda 
kazanan Ankara ve Ankara’nın 
ortak aklı olacaktır. Ankara’nın 
şanlı bir tarihi, özgün değerleri, 
kendi kültürü vardır. Geriye bir 
tek, geleceğine dair başarı hikaye-
si yazılması kalmıştır. O başarı hi-

kayesini ise kentimiz ve kentlimiz, 
birlikte ortak akıl ile yazacaktır.”

YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR 
KONUŞMASI 

Rekor katılımla ve 1147 üyenin 
oyuyla Ankara Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu Başkanı seçilen 
Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı te-
şekkür konuşmasında ortak akıl 
vurgusu yaptı. Yılmaz, konuşma-
sında şu ifadelere yer verdi: “6 
milyon yurttaşın her birinin sesi 
değerlidir, her birinin sesi bizim 
için kutsaldır. Kent Konseyi, gün-

delik siyasetin bir uzantısı, klasik 
kutuplaşma ve kamplaşma söy-
lemlerinin benzerinin üretildi-
ği bir yer değildir. Kent konseyi, 
‘ben neden yokum’, ‘o varsa ben 
yokum’, ‘bunun burada ne işi var’, 
söylemlerinin değil, ‘kendimi 
ifade etmeliyim ve burası benimle 
anlamlı’ diyenlerin yeridir. Polat-
lı’daki çiftçi soğanıyla ilgili Ak-
yurt’taki muhtarın ile Nallıhan’da 
kadın kooperatifi işleten bir hanı-
mefendinin koyacağı irade kent-
teki bir odanın koyacağı iradeden 
eksik değildir.”



BAŞKENT BÜLTENİ

HER ŞEY
CAN DOSTLAR İÇİN

Zeliha BAĞDAŞ

Ali İhsan CANSIZ

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, sokak hayvanlarına 
daha sağlıklı yaşam alanları 

oluşturmak ve barınak koşullarını 
en üst seviyeye çıkarmak amacıy-
la çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. 

Sağlık İşleri Daire Başkanlı-
ğı, sokak canlarına daha geniş ve 
konforlu bir ortam sağlamak için 
Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde yeni 
barınak üniteleri oluşturdu.

BAKIMEVİ KAPASİTESİ 
YAKLAŞIK 2 BİN 200’E 
YÜKSELDİ

Yaklaşık bin 500 sokak hay-
vanına ev sahipliği yapan Sincan 
Geçici Hayvan Bakımevi ve Reha-
bilitasyon Merkezi’nin hayvan ba-
rındırma kapasitesi artırıldı. İlave 
700 kapasiteli 4 yeni ünitenin ek-
lenmesiyle birlikte bakımevinde 
yaklaşık hayvan varlığı kapasitesi 
2 bin 200’e yükselmiş oldu. Sağlık 
İşleri Daire Başkanlığı sokak hay-

vanlarının daha hijyenik koşullarda 
yaşaması amacıyla yeni dezenfek-
te makineleri de alarak hayvan 
nakil araçları ve hayvan barınma 
alanlarını düzenli olarak ilaçlama-
ya başladı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 
Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde tedavisi tamamlanan 
kedi ve köpekleri sahiplendire-
rek, hayvanların sıcak ve güvenli 
yuvalarda yaşamasına da aracılık 
ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yaklaşık bin 500 sokak 
hayvanına ev sahipliği yapan Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ne 4 yeni ünite daha ekleyerek 700 sokak hayvanına daha barınma alanı 
oluşturdu. 


