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MANSUR YAVAŞ’IN TASARRUF ODAKLI HİZMET 
ANLAYIŞI MEYVESİNİ VERİYOR: ANKARAY’DA
1,5 MİLYON AVROLUK TASARRUF
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yayınladığı genelge 
kapsamında hizmet anlayışında tasarrufu önceleyen projelere ağırlık veriyor. EGO Genel Müdürlüğü 
ANKARAY İşletmesi de 24 yıldır atıl duran bir vagona kendi imkanlarıyla bakım yaparak 1,5 milyon 
avroluk tasarruf elde etti.

Seda BUGARİ

Toygar DÜNDAR

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, tasarruf odaklı hizmet 
anlayışı doğrultusunda ha-

zırlanan projelere öncelik veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın göreve gelir gel-
mez yayınladığı genelge kapsa-
mında tüm birimler hizmetlerinde 
tasarrufa yöneliyor. EGO Genel 
Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi, 
1997 yılında yaşanan kaza sonucu 
kullanım dışı bırakılan bir vagonu 
yeniden tamir etti. 

24 YILDIR ATIL DURAN 
VAGON SERVİSE HAZIR

EGO Genel Müdürlüğü’nün 
kendi imkanlarıyla yaptığı bakım 
ve onarım çalışması sayesinde bü-
yük oranda tasarruf elde edildi. 

ANKARAY Merkez İşletme-
si içerisinde bulunan Araç Bakım 
Onarım Atölyesi’nde yaklaşık 1 yıl 
süren tamirat çalışmalarıyla bele-
diye bütçesine 1,5 milyon avroluk 
katkı sağlanırken, vagonun test sü-
rüşlerine de başlandı. Başkentlilere 
daha konforlu ve sağlıklı bir ulaşım 
sağlamayı amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi, kısa süre içinde yenile-
nen vagonu servise çıkaracak.

ANKARAY’DA SEFER 
ARALIKLARI HIZLANACAK

Yıllardır atıl durumda bırakılan 
vagonu yeniden hizmete kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını ifade eden EGO Genel Müdür 
Yardımcısı Emin Güre, şu bilgileri 
verdi:

“Başkanımız Sayın Mansur 

Yavaş’ın tasarruf tedbirleri kap-
samında çalışmalarımızı yürütü-
yoruz. ANKARAY İşletmemizde 
24 yıl önce yaşanan bir kazadan 
sonra bir vagonumuz kullanım dışı 
kalmış. Yeni bir vagonun bedeli 
1,5 milyon avro. Biz de bu sayıyı 
dikkate alarak, vagonumuzu geri 
kazandırmak için çalışmalarımıza 
başlamıştık. Yaklaşık bir yıl gibi bir 
sürede arkadaşlarımızın çabala-
rıyla bu trenimizi tamir ettik. Her 
türlü test ve sertifikasyon işlem-
lerini de tamamladık ve ilk sürü-
şümüzü gerçekleştirdik. 4-5 aylık 
test sürüşümüzün ardından da 
vatandaşlarımızın hizmetine su-
nacağız. ANKARAY İşletmemizde 
bir trenimizin daha devreye gir-
mesiyle rahatlama olacak.  Sefer 
aralıklarımız daha hızlanırken, 1,5 
milyon avroyu da belediyemize 
kazandırmış olduk.”
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi Ağustos Ayı 4. bir-
leşimini, Sakarya Meydan 

Muharebesi’nin 100. yıl dönümü 
nedeniyle Kurtuluş Savaşı mü-
cadelesinin verildiği Haymana’da 
gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş’ın başkanlığında 
Haymana Halk Eğitim Merkezi’nde 
toplanan belediye meclisi, ABB TV 
ve Büyükşehir Belediyesi sosyal 
medya hesapları üzerinden canlı 
olarak yayınlandı.

YAVAŞ: “HÂLÂ SAKARYA 
MEYDAN MUHAREBESİ’NİN 
SAKARYA ADAPAZARI’NDA 
OLDUĞUNU SANANLAR 
VAR”

Sakarya Meydan Muharebe-
si’nin istiklal ve istikbal mücadele-
sinde bir dönüm noktası olduğuna 
vurgu yapan Yavaş, Büyükşehir Be-
lediye Meclisi üyelerine seslenerek 
tarihi gerçeklere ilişkin önemli de-
ğerlendirmelerde bulundu: “Kur-
tuluş Savaşı’nın en önemli dönüm 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
MECLİSİ HAYMANA’DA TOPLANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı 4. Birleşimi, 
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle 
Haymana’da toplandı. Başkent Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki 
önemine vurgu yapan Yavaş, “Ankara yeniden şahlanışın ve 
hürriyet sevdasının dünyaya haykırışının merkezidir ve daha 
sonra Cumhuriyetimizin Başkenti olmasıyla taçlanmıştır” dedi.

noktalarından olan Sakarya Mey-
dan Muharebesi’nin bu yıl 100. 
yıl dönümünü kutlamaktayız. 23 
Ağustos 1921’de Haymana ve Po-
latlı’da Ankara’nın bağrından yük-
selen bağımsızlık güneşi Sakarya 
Nehri’nin üzerinden tüm yurdu 
aydınlatmış ve Sakarya Meydan 
Muharebesi adıyla anılarak şanlı 
tarihimizde yerini almıştır. Kütah-
ya - Eskişehir Muharebelerinden 
sonra insan ve silah gücü zayıfla-
mış olan Batı Cephesi Komutanlığı 
birliklerine geri çekilmeyi emretti-
ği sırada başkomutanlık sıfatıyla 
orduyu yöneten Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa, askerlerine tarihe geçen 
şu emri vermiştir: ‘Hattı müdafaa 
yoktur sathı müdafaa vardır, o sa-
tıh bütün vatandır.’ İşte bu şiarla 
eşine az rastlanır bir mücadele ör-
neği gösteren kahraman ordumuz 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Emre AY • Zeliha BAĞDAŞ Behzat Ethem TORUN • Toygar DÜNDAR • Ramazan KARACA
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düşman askerlerine karşı muzaf-
fer olmuş ve milletimizin 1683’te 
Viyana kapılarından başlayan ve 
Anadolu’ya doğru 238 yıllık geri-
leyişi son bulmuştur. Genel adıy-
la Sakarya Meydan Muharebesi 
olarak bilinen ve bugünkü Polatlı 
ve Haymana hattı içerisinde ger-
çekleşen kurtuluş mücadelemiz 
milletimizin ortak kahramanlık 
destanıdır. Maalesef ülkemiz-
de Sakarya Meydan Muharebesi 
dendiği zaman hâlâ gençlerimizin 
vatandaşlarımızın birçoğu bunun 
Sakarya Adapazarı’nda olduğunu 
düşünüyor. Dolayısıyla yine Bü-
yükşehir Belediye Meclisi olarak 
bir çalışma yaparak, savaşın geç-
tiği bu toprakların bilinmesi için 
buralarda hâlâ bazı araştırma-
cılarımız var ben de internetten 
takip ediyorum. Hâlâ bilinmeyen 
mezarları tespit ediyorlar, etrafı 
taşla çevrili onların bazılarına biz 
de yardımcı olduk. Onların tek-
rar şehitlik olarak ortaya çıkarılıp 
alınması yönünde çalışmalar yap-
mamız gerekiyor.”

“ANKARA HÜRRİYET 
SEVDASININ DÜNYAYA 
HAYKIRIŞ MERKEZİDİR”

Tarihin akışını değiştiren top-
raklarda meclis toplantısını dü-
zenlemekten duyduğu mutluğu da 
dile getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, konuşma-
sını şu sözlerle sürdürdü: “Anka-
ra yeniden şahlanışın ve hürriyet 
sevdasının dünyaya haykırışının 
merkezidir ve daha sonra Cumhu-
riyetimizin Başkenti olmasıyla taç-
lanmıştır. İşte bu yüzden Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 
ağustos ayı toplantısı 4. birleşimi-
ni kurtuluşun topraklarında, Hay-
mana’da, yapmanın bu milletin bir 
ferdi ve bir Ankaralı olarak büyük 
gururunu yaşıyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle Cumhuriyetimizin 
kurucusu Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere silah 
arkadaşlarını tüm kurtuluş savaşı 
kahramanlarımızı ve aziz şehitle-

rimizi rahmet minnet ve şükran-
la anıyor, misafirperverliği  ve ev 
sahipliğinden dolayı Haymana 
Belediye Başkanımız Özdemir 
Turgut’a, meclis üyelerimize ve 
Haymana halkına ayrıca teşekkür 
ve şükranlarımı sunuyorum.”

Büyükşehir Belediye Meclis 
toplantısında söz alan Haymana 
Belediye Başkanı Özdemir Turgut 
da ilçeyi tanıtan videolu gösteri-
min ardından, “Sakarya Meydan 
Muharebesi’nin hedefi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin merkezi 
Ankara’ya ulaşmak olan Yunan or-
dusunun ilerleyişinin kırıldığı, dur-
durulduğu ve hezimete uğratıldığı 
son kale Haymana. Sayın başkanı-
mızı ve değerli meclis üyelerimizi 
ilçemizde ağırlamaktan onur du-
yuyoruz” dedi.

TOPLANTIDA GRUP BAŞKAN 
VEKİLLERİ DE SÖZ ALDI

Sakarya Meydan Muharebe-
si’nin 100. yıldönümü kapsamında 
Haymana’da düzenlenen meclis 
toplantısında görüşlerini dile ge-
tiren CHP Grup Başkan Vekili Ya-
şar Neslihanoğlu da şöyle konuş-
tu: “Bu kadim yerleşim biriminde 
şimdiye kadar kimler gelmiş kim-
ler geçmiş: Frikyalılar, Likyalılar, 
Asurlular, Etiler, Anadolu Selçuk-
luları, Osmanlılar ve nihayetinde 
Türkiye Cumhuriyeti... Bu böl-
genin en eski ve en köklü kültür 
merkezi Haymana’dır bunu hepi-
mizin bilmesi gerekiyor. Bu güzel 
yerleşim biriminin insanları da en 
az tarihe kadar eski ve köklü her 
dilden, her dinden, her kültürden 
insanlara ev sahipliği yapmış ve 
yapmaya da devam etmektedir.” 

İYİ Parti grubu adına söz alan 
Sincan Belediye Meclis Üyesi Ali 
Ünal ise görüşlerini, “Yüce Ata-
türk’ümüzün dediği gibi ‘Hattı mü-
dafaa yoktur sathı müdafaa vardır.’ 
sözüyle dış güçler yenilip vatan 
kurtarıldı. Bu savaşın kazanıldı-
ğı Haymana ilçemiz başta olmak 

üzere Polatlı ilçemizdeki mücade-
le veren kahramanlara minnet ve 
saygılarımızı sunuyorum. O günkü 
kahramanları yad ediyorum, sizleri 
de Allah’a emanet ediyorum” söz-
leriyle dile getirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili 
Murat Köse ise yaptığı konuşma-
da, şu değerlendirmelerde bulun-
du: “Sakarya Meydan Muharebesi 
Türk milletinin Ankara’da Sakarya 
Nehri’nin doğusunda özellikle Po-
latlı ve Haymana topraklarında 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ön-
derliğinde yeniden ayağa kalktığı 
büyük bir zaferin adıdır. Aslında 
burada mağlup olan yenilen sa-
dece Yunanlılar değildir, buradaki 
galibiyet Sevr’i gerçekleştirmek 
isteyen Batı emperyalizminin de 
onların da yenilmesidir. Sakarya 
Zaferi hem askeri hem de siyasi 
sonuçlar itibarıyle millî mücadele-
mizin tarihi seyrini değiştirmiştir.”

MHP Grup Başkan Vekili Murat 
Ilıkan da Başkent tarihinin önemi-
ne şu sözlerle dikkat çekti: “Türk 
milletinin talihinin, dünyanın ise 
tarihinin değiştiği noktadayız. Bu 
kutsal vatanı nâmahrem ellerden 
kurtarmak için kanla canla müca-
dele veren topraklardayız. Türk 
milletinin kurtuluşunun yeni ku-
rulacak olan Cumhuriyetin müjde-
lerinin oluştuğu bir coğrafyadayız. 
Ne mutlu bize ki böyle fedakâr ve 
cefakâr bir milletin mirasçılarıyız.”

BAŞKAN YAVAŞ VE 
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 
HAYMANA’DA TARİHİ 
MEKANLARI GEZDİ

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, meclis top-
lantısının ardından ilçedeki önemli 
tarihi mekanları meclis üyeleri ile 
birlikte ziyaret etti. Cimcime Sul-
tan Türbesi, Binbaşı Hüseyin Avni 
Alparslan Şehitliği, Mangaldağı 
Şehitliği’nin ziyaret edilmesinin 
ardından Başdeğirmen Piknik Ala-
nı’nda öğle yemeği yendi.
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MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NDE YÜZLER GÜLECEK: 
106 PROJENİN AÇILIŞ, TEMEL ATMA VE
TANITIM TÖRENİ YAPILDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı 
öncesi “Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 106 projeden oluşan 2021 Yılı Projeleri” temel atma, 
açılış ve tanıtım töreni gerçekleştirildi. Toplu açılış töreninde Başkentlilere seslenen Yavaş, “Bir 
kentin belediyecilik anlayışını baştan aşağı değiştiriyoruz” dedi.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Behzat Ethem TORUN • Ali İhsan CANSIZ • Yunus Emre AYAN

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, “Mamak Kentsel Dönü-
şüm Projesi ve 106 proje-

den oluşan 2021 Yılı Projeleri” için 
temel atma, açılış ve tanıtım töreni 
düzenledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde 
Mamak Dutluk Mahallesi’nde ger-
çekleşen törene CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener, De-
mokrat Parti Genel Başkanı Gül-
tekin Uysal, milletvekilleri, siyasi 
partilerin il ve ilçe yöneticileri, ilçe 
belediye başkanları, belediye mec-
lis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum 
kuruluşları ve vatandaşlar katıl-
dı.   

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 13 yıl önce yeni 
bir ev ve yaşam hayaliyle Mamaklıların kentsel dönüşüm projesine katıl-
dığını belirterek, şöyle konuştu: “Hemşehrilerimizin bu hayali, uzun yıllar 
geçmesine rağmen gerçekleşemedi. Yıllar geçti ama ortada rant karşılığı 
yapılan az sayıda konut dışında ne bir proje, ne bir yeni ev, ne de mut-
luluk vardı. Ankara’mızda bir yanda dinozor heykelleri, hayali yatırımlar, 
kapılar, kediler, atıl spor tesisleri, ranta dayalı dev bloklar yükselirken bir 
yandan ise bütün bunları acı ve umudu tükenmek üzere olan bir bakış-
la takip eden hemşehrilerimiz vardı. Seçimlerden önce söz verdiğimiz 
üzere, bu umudu yeniden canlandırmak için, hemşehrilerimizin mahzun 
kalan yüzünü yeniden güldürmek için, onların gönüllerine dokunup, göz-
lerindeki ışık olmak için bugün buradayız. Biz aynı zamanda, her ne kadar 
eski yönetimin öncelikleri farklı olsa da, onların ayıbını örtüp, devlet bu-
rada, sizin yanınızda, ne olursa olsun sözünü tutar demek için, devletimi-
zin milletimizle kopmadığını göstermek için de buradayız.”

YAVAŞ: “HEMŞEHRİLERİMİZİN MAHZUN KALAN 
YÜZÜNÜ YENİDEN GÜLDÜRMEK İÇİN BURADAYIZ”
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“ONLARIN 10 YILDA 
YAPTIĞI KONUTU BİZ 2 
SENEDE YAPACAĞIZ”

Projede sadece hak sahipleri-
nin mağdur olmadığına da dikkat 
çeken Yavaş, “Ankara Büyükşehir 
Belediyesi yapımını ertelediği 
konutlar nedeniyle devasa kira 
ücretleri ödemek durumunda 
kaldı. Hak sahipleri hemşehrile-
rimiz hakkını alamadığı için An-
kara Büyükşehir Belediyesi, 13 
yılda 1 milyar 173 milyon lira kira 
ödedi. Bu para Ankara halkının 
cebinden çıktı” değerlendirme-
sinde bulundu. 

14 bin konut vaadiyle kentsel 
dönüşüme giren bölgede 10 yıl-
da sadece 4 bin 500 konut inşa 
edildiğini hatırlatan Yavaş, “O ko-
nutlar da rant karşılığı dere ya-
taklarına, tepelere büyük bloklar 
halinde yapıldı. Geri kalan 9 bin 
500 konutun ise akıbeti bilinmi-
yordu. Bugün burada 2 bin 103 
konutun temelini atıyoruz. Canlı 
yayında 260 milyonluk dev kırı-
mın yaşandığı şekilde ihale edi-
len 2 bin 376 konutun ve 31 adet 
ticari alanın ise ihalesi kesinle-
şince hemen temelini atacağız. 
Böylece onların 10 yılda yaptır-
dığı konut rakamını biz 2 senede 
toplamda 4 bin 479 konut ola-
rak ve kendi imkanlarımızla ta-
mamlamayı hedefliyoruz. Geriye 
kalan konutların ise projelerini 
tamamlayıp, yine bu dönemde 
tamamlanması için çalışıyoruz” 
diye konuştu. 

“BİZİM BELEDİYECİLİK 
ANLAYIŞIMIZ BETONU 
DEĞİL İNSANI, GÖKDELENİ 
DEĞİL GÜNEŞİ ÖNCELER”

Altındağ Atıfbey’de 503, Dik-
men Vadisi son etapta bin 250 
konut mağduru olduğunu da ifade 
eden Yavaş, bu projelerin de bir an 
önce tamamlanacağını söyledi. 

Projeleri gerçekleştirirken so-
kak ve mahalle dokusu ile insan 
ölçeğini koruyacaklarını, yeşil 
alanları olan, kat sayısı düşük pro-
jeler üreteceklerini belirten Yavaş, 
“Eski komşulukları yeniden buluş-
turacak şekilde dağıtım yapmaya 
önem göstereceğiz. Çünkü bizim 
belediyecilik anlayışımız betonu 
değil insanı, gökdeleni değil gü-
neşi önceler. Bizim belediyecilik 
anlayışımız komşuluğu, mahalle 
kültürünü, birliği önceler. İşte bu 
misyonla biz, insan odaklı bir bele-
diyecilik anlayışıyla çalışmaya ara 
vermeden devam ediyoruz” dedi.

“Maalesef Ankara’da 23,5 sene 
betona, demire, plastiğe, ranta gö-
mülen bu belediyecilik anlayışının 
izleri kimi kesimlerce sürdürülü-
yor. Oysa artık halk bunları iste-
miyor” sözleriyle açıklamalarını 
sürdüren Yavaş, konuşmasına şöy-
le devam etti:

“Halkın tek bir talebinin oldu-
ğunu görüyoruz; kimseyi ayırt et-
meden, şeffaf, hesap verebilir bir 
belediyecilik anlayışıyla yönetil-
mek istiyor. Halk, verdiği paranın 
nereye gittiğini görmek, acil so-
runlarına acil çözümler üretilme-
sini istiyor. Halk, sabahlara kadar 
sosyal medyada milleti ayrıştıran, 
kendinden olmayan siyasi parti 
genel başkanlarına hakaret eden, 
kendinden olmayan görüşleri 
dışlayan, en çok oy veren bölge-
ye hizmet eden anlayıştan bıktı. 
Şu anda sokaklarda, caddelerde, 
düğünlerde, açılışlarda, Ankara 
hakkında yapılan tüm anketlerde 
sonuçları görüyoruz. Burada halk 
bize net bir mesaj veriyor. Siyasi 
çekişmelerden bıktığını, eşit hiz-
met istediğini, acil sorunlarıyla 
ilgilenilmesini talep ettiğini bize 
gösteriyor. İşte biz bunun için va-
rız, belediyecilik anlayışımız da bu 
talebin takipçisi olmaktır.”

SİYASİ 
ÇEKİŞMELERDEN 

BIKAN HALKIN TEK 
BİR TALEBİ VAR: 
EŞİT HİZMET
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Başkan Yavaş, 2,5 yılda yap-
tıkları ve önümüzdeki dönem 
Ankara’da hayata geçirecekle-
ri projelerden örnekler vererek,  
“Belediyeyi aldığımızda borçların 
yanında bir gerçekle daha karşı-
laştık. Ortada proje olmadığını, 
Ankara için üretim yapılmadığını, 
uygulamaya konulacak projelerin 
neredeyse hiç olmadığını birlikte 
gördük. Bir kentin belediyecilik 
anlayışını baştan aşağı değiştiri-
yoruz. İşte bizim bugün temelini 
atacağımız, açılışını yapacağımız 
ve 2021 yılında tamamlayaca-
ğımız projelerin tamamı da yine 
halka dokunan, halkın sağlığını, 
mutluluğunu, canını önceleyen 
projeler. Bizler bu beton ve asfalt 
piyasasından ziyade belediyeciliği 
halkın yanında olmak, ayağı tekle-
diğinde koluna girmek, her zaman 
yanlarında belediyenin var oldu-
ğunu göstermek olarak görüyo-
ruz” değerlendirmesinde bulundu.

Son 2,5 yılda 11 köprülü kav-
şak yapıldığını, bu yıl 7 tanesinin 
daha hizmete açılacağını belirten 
Yavaş, Başkent’te hayata geçirilen 
projeler hakkında da şu bilgileri 
paylaştı:

“Sadece 2021 yılında, şu ana 
kadar 1,5 milyon ton asfalt atarak 
yollarımızı yeniledik. 2 milyon ton 
daha atarak toplam 3,5 milyon ton 
asfaltı ve yeni yolları kentimize ka-
zandıracağız. Bizler bunları beledi-
yecilik olarak görmüyoruz, bunlar 
zaten yapılıyor. Biz Belediyeciliği 
kent sakinlerinin mutluluğu ola-
rak görüyoruz. Çubuk 1 Barajı, 
30 Ağustos Zafer Parkı ve onlarca 
semt parkının ardından, 2 yılda 6 
milyon metrekareden fazla yeşil 
alanı daha kentimize kazandıraca-
ğız. Kırsal kalkınmada Ankara’da 
kayıtlı 40 bin çiftçinin net 20 bi-
nine destek oluyoruz. Bu sayı her 
geçen gün artmaya devam ediyor. 
Ankara Kalesi’ni, Roma Tiyatrosu-
nu, Arkeoparkı, Ulus’u ve Kızılay’ı 
yeniden canlandırıyor, tarihimize 
ve kültürümüze sahip çıkıyoruz.  
550 milyon liralık yatırımla İve-
dik–Polatlı içme suyu hattını, Ma-
mak–Gölbaşı içme suyu hakkını, 
Çubuk–Akyurt içme suyu hattını 
yapıyoruz. Yüzlerce köyümüzü 
açıktan akan lağımdan kurtarı-
yor, yüzlerce su deposu yapıyor, 

tarım alanlarına ücretsiz sulama 
boruları sağlıyoruz.  Mamak cad-
delerini her yağışta su basıyor, sel 
görüntüleri meydana geliyordu. 
Bunu ortadan kaldırmak için Ma-
mak Caddesi’nde Sağduyu Cadde-
si’nde, Dereboyu Caddesi’nde ve 
birçok caddede altyapıyı baştan 
aşağı yeniledik. Samsun Yolu’na 
da 3 adet köprülü kavşak yapımı 
için ihaleye çıktık, kesintisiz trafik 
sağlayacağız. Mamak’taki yapımı-
na başlayacağımız, 8 istasyon, 7.4 
kilometreden oluşacak. Dikimevi–
Natoyolu metro projemizi bu sene 
sonuna kadar tamamlayıp hemen 
ihaleye çıkmayı hedefliyoruz. 49 
sondaj vuruldu, 7 ek sondaj daha 
yapacağız. 320 milyon Avro’ya 
tamamlamayı hedeflediğimiz pro-
je için Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası ile 250 milyon Avro kredi 
yetki anlaşmasında ön mutabaka-
ta vardık. Kalan kısımlar için ise 
görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 
Kızılay–Dikmen Metrosu için ise 
avan proje çizimine başladık. 2013 
yılından beri bu kente yeni otobüs 
bile alınmamışken, bizler yeni oto-
büslerimizi peyderpey teslim al-
maya başladık. Bizler bu beton ve 
asfalt piyasasından ziyade beledi-
yeciliği halkın yanında olmak, aya-
ğı teklediğinde koluna girmek, her 
zaman yanlarında belediyenin var 
olduğunu göstermek olarak gö-

BELEDİYECİLİK 
ANLAYIŞINI 

BAŞTAN AŞAĞI 
DEĞİŞTİRİYORUZ
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rüyoruz. Öyle olmasa Ankara’nın 
köylerine ücretsiz internet götür-
müş olmazdık… İhtiyaç sahibi aile-
lerin çocuklarına 9 ay 10’ar GB in-
ternet yüklemezdik. YKS ve KPSS 
ücretlerini ödemezdik. Sadece bu 
yaptıklarımızla bile toplamda 55 
bin öğrencimizin eğitim hayatına 
dokunduk, onları eğitimlerinden 
mahrum bırakmadık. Yıllarca 1,5 
milyon insanın sağlıklı su ihtiyacı-
nı içeren İvedik Polatlı hattını gün-
deme getirmeyenlerin dünyasıyla 
bizim belediyecilik dünyamız fark-
lı… Biz gelmeseydik o ihtiyaç kaç 
yıl daha umursanmayacaktı? Alt-
yapı yatırımları görünmüyor diye 
ötelenmeye devam mı edilecekti? 
Biz, bunları ortadan kaldırarak An-
kara’da büyük altyapı yatırımları 
yapmaya devam ediyoruz. Yıllarca 
ihmal edilen, kazalar yaşanan, va-
tandaşlarımızın hayatını kaybetti-
ği Etimesgut İstasyon Caddesi’ni 
de işte tam da bu yüzden yapıyo-
ruz. İnsaf, vicdan ve adalet sahip-
leri bunların hepsini görüyor…” 

“BUGÜNE KADAR 3 MİLYAR 
200 MİLYON LİRALIK 
YATIRIM YAPTIK”

Göreve geldiği günden bugüne 

kadar 3 milyar 200 milyon liralık 
yatırım yaptıklarını açıklayan Baş-
kan Yavaş, sözlerini şöyle tamam-
ladı: 

“Ayrıca 1 milyar lira sosyal yar-
dımlar bütçesi ayırarak, vatandaş-
larımızın yanında olduk. Bu eko-
nomik koşullarda yanında olmaya 
da devam edeceğiz. Kul hakkın-
dan daha büyük endişe taşımıyo-
ruz. Görev sürem bittiğinde benim 
başı dik ve alnı açık bir şekilde 
Kızılay’da korumasız ve halkla bir-
likte gezmek en büyük makamım 
olacaktır. Kentimizi koruyacak, 
kentlimizin mutlu olacağı bir An-
kara’yı hep birlikte inşa edeceğiz. 
Burası Başkent… Cumhuriyetin 
Başkenti… Bu kenti Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya 
başkentleriyle yarışır bir hale hep 
birlikte getireceğiz.”

“SAYIN BAŞKAN HARCADIĞI 
HER KURUŞUN HESABINI 
ANKARALILARA VERMEYE 
KARARLI”

Toplu açılış töreninde Mamaklı 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
Mansur Yavaş ile ilgili övgü dolu 
sözler söyleyen CHP Genel Başka-

nı Kemal Kılıçdaroğlu da şu mesaj-
ları verdi:

Sayın Mansur Yavaş 
yapacaklarını anlattı. Ankaralılar 

kendisine güven duyuyor biz 
de kendisine güveniyor ve 

inanıyoruz. Burada önemli olan 
şu, Sayın Başkan harcadığı her 
kuruşun hesabını Ankaralılara 
vermeye kararlı. Bu kararlılığı 

sergilemesi hepimiz için 
çok önemli. Yeni bir siyaset 

anlayışını, ahlaklı bir siyaset 
anlayışını, düzgün bir siyaset 
anlayışını hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. Eğer insanların 

evini yıkıp 10 yıl geçtiği halde 
hala yapmıyorsanız siyasi 
sorumluluğu vardır bunun 

ahlaki sorumluluğu vardır ama 
Mansur Yavaş var olan sorunları 
ele aldı ve bu sorunları çözmek 

ve gidermek için de elinden 
gelen çabayı yapıyor. Ben 

hepinizin huzurunda değerli 
Başkanımız Mansur Başkana, 
ekip arkadaşlarına ve çalışma 

arkadaşlarına yürekten teşekkür 
ediyorum.
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, 30 Ağustos 1922’de 
Dumlupınar’da Gazi Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün önderli-
ğinde zaferle sonuçlanan Büyük 
Taarruz’un 99. yıldönümü için Baş-
kentlilere özel bir kutlama progra-
mı hazırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş ve eşi Nursen Ya-
vaş’ın ev sahipliğinde Gençlik Par-
kı’nda gerçekleşen programa CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
milletvekilleri, siyasi partilerin il 

ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye 
başkanları, belediye meclis üyele-
ri, bürokratlar, sivil toplum kuru-
luşları temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı.

MANSUR YAVAŞ 
BAŞKENTLİLERE SÖZ VERDİ

Binlerce Başkentliye seslenen 
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, Ankara’nın mil-
li mücadelenin karargâhı olduğunu 
belirterek bir söz verdi:

BAŞKENT’TE KIRMIZI BEYAZ 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 
COŞKUSU
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Gençlik 
Parkı’nda düzenlendiği etkinlikle kutladı. Sunay Akın ve Bengü’nün sahne 
aldığı kutlamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldı. 
Etkinlikte Başkentlilere seslenen Yavaş, “Atalarımızın bize emanet ettiği 
Ankara’yı, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde ilelebet 
yaşatacak çalışmalara söz veriyoruz” dedi.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Ecegül SARAL Barış KAYKUSUZ • Emre ŞENOĞLU • Toygar DÜNDAR

Esarete karşı cesaretlerini 
gösterip, düşmana Anadolu’ya 

geldikleri için zindan eden, 
Türkiye’nin bütün renklerini bir 
araya getirip yokluk içerisinde 
emperyalizme karşı savaşan 

Anadolu’nun merkezi Ankara…
Bu bağımsızlık savaşını, 

bağımsızlık ülküsünü bütün 
dünyaya haykırıyoruz. 

Atalarımızın bize emanet ettiği 
Ankara’yı, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün bize emanet ettiği 
şekilde ilelebet yaşatacak 
çalışmalara söz veriyoruz.



www.ankara.bel.tr        9

BAŞKENT BÜLTENİ

KILIÇDAROĞLU: 
“CUMHURİYETİ 
DEMOKRASİYLE 

TAÇLANDIRACAĞIZ”
CHP Genel Başkanı Kemal Kı-

lıçdaroğlu ise demokrasi vurgusu 
yaptı:

“Önümüzdeki yıl Cumhuriye-
tin 100. yılını kutlayacağız. 100 
yıl içinde pek çok badireyi atlattık. 
Sorunlarımız oldu ama Cumhuri-
yeti yaşattık ve yaşatmayı sürdü-
receğiz. Önümüzdeki seçimlerde 
Allah’ın izniyle Cumhuriyeti de-
mokrasiyle taçlandıracağız. Güzel 
demokrasimizi, Mustafa Kemal’in 
idealinde olan demokrasiyi mut-
laka ama mutlaka getireceğiz. 
Düşüncesi özgür, söylemlerinde 
hiçbir kısıtlama olmayan, rahat-
lıkla herkesin düşüncesini ifade 
ettiği, hep birlikte yaşadığımız, ba-
rış içinde yaşadığımız, güzellikler 
içinde yaşadığımız güzel Cumhuri-
yetimizi demokrasiyle taçlandıra-
cağız. Bunun sözünü veriyorum.”

 “Kırmızı Beyaz Giy Gel. Zafere 
Ortak Ol” çağrısıyla düzenlenen 
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinli-
ği, Türkiye’nin önde gelen sanatçı-
larından Sunay Akın’ın  ‘Zafere Gi-
den Yol’ adlı sunumuyla başlarken, 
ünlü şarkıcı Bengü’nün konseriyle 
devam etti.

Ankaralıların programa ilgisi 
yoğun olurken, sahnedeki sunu-
muyla vatandaşların sık sık alkışla-
dığı Sunay Akın, “Zafer Bayramı’n-
da Türkiye’nin her yerinde olmak 
güzel fakat Ankara’da olmak çok 
başka bir duygu. Vatansever, güzel 
insanlar sayesinde bayramlarımız-
da bir araya geliyor ve coşkuyla 
kutluyoruz. Bilginin ışığında bir 
araya geliyoruz. Çocukluğuma ait 
hatıraların olduğu Gençlik Parkı’n-
da 30 Ağustos Zafer Bayramı için 
Ankaralılar ile buluşmak çok onur 

verici” sözleriyle düşüncelerini 
dile getirdi.

10. Yıl Marşını Türk bayrakla-
rı eşliğinde hep bir ağızdan Baş-
kentlilerle seslendirmekten büyük 
mutluluk duyduğunu ifade eden 
sanatçı Bengü ise, “Atatürk’ün 
izinde evlatlar yetiştirmek isti-
yorum. Karnımda oğlumla Zafer 
Bayramı’nı Başkent’te kutlamak 
nasip oldu. Bugün o yüzden çok 
mutlu ve gururluyum” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı tarafından düzenlenen, 
ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi 
sosyal medya hesapları ile Youtu-
be Kanalı üzerinden canlı olarak 
yayınlanan 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı kutlama etkinliği izlenme re-
korları kırdı. Canlı yayını yaklaşık 
100 bin kişi izledi.

SUNAY AKIN VE BENGÜ’NÜN SAHNE 
PERFORMANSIYLA BAŞKENTLİLER COŞTU
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
“Önceliğim halkın sağlığı ve 

canı” sözleri üzerine harekete ge-
çen ASKİ Genel Müdürlüğü, Baş-
kent’in yıllar içinde biriken altya-
pı, atık su (kanalizasyon), yağmur 
suyu ve içme suyu hattı sorunlarını 
teker teker çözüyor. 

Son olarak Yeşilbayır Mahalle-
si’nde her yağışta dükkân ve evle-
rin bodrum katlarını pis su basan 
Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’n-
de çalışma başlatan ASKİ ekipleri, 
bölgede ana kolektörü yenileyip, 
yağmur suyu ve atık su hatlarını 
birbirinden ayrıştırıyor.

 Hızla ilerleyen çalışmalarda 
sona yaklaşılırken, Sağduyu Cad-
desi ve çevresinde 4,5 kilometre, 
Dereboyu Caddesi’nde ise 650 
metre yağmur suyu ve 650 metre 
de atık su imalatı gerçekleştiriliyor. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öz-
türk mahalle muhtarlarıyla birlikte 
hem esnafa hem de vatandaşlara 
yerinde incelediği çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. 

SEL MANZARALARINA SON 
ASKİ ekiplerinin sahada yoğun 

mesai harcadığını belirten Öztürk, 
şöyle konuştu: “Sağduyu Caddesi 
yıllar önce gecekondu bölgesin-
den katlı yapılaşmaya döndü. Bu 
geçiş döneminde kısmen ihmal 
edilen çapların büyütülmesi ge-
rekiyordu. Gerek Sağduyu Cad-
desi gerekse de caddeye bağlantı 
veren eğimin fazla olduğu ara so-
kaklardaki sıkıntıyı çözmek adına 
yaklaşık 4,5 kilometre civarında 
yağmur suyu ve pis su hattı döşü-
yoruz. Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Dairesi ise bölgede asfalt 
çalışması başlatacak. Kalıcı çözüm 
adına altyapı ve üstyapı imalatları-
mızı bitirdikten sonra caddede bir 
daha yoğun yağışlarda herhangi 
bir sorun yaşanmayacağını düşü-
nüyorum.”

Dereboyu Caddesi’ndeki çalış-
maları da yakından takip ettikleri-
ni belirten ve esnafı ziyaret eden 
Öztürk, şu bilgileri paylaştı: “Özel-
likle esnafımızın ciddi sıkıntı ya-
şadığı Dereboyu Caddesi’nin 435 

Sokak ile kesiştiği noktadayız. En 
son yağışta yaşananlar göz önüne 
alındığında söz konusu tablonun 
bir daha yaşanmaması, vatandaş-
larımızın mağdur olmaması adına 
var gücümüzle çalışıyoruz. Buraya 
bağlantı sağlayan çok dik sokak ve 
caddelerde örneğin Mutlu Cadde-
si’nde çok büyük ızgara imalatları 
yapıyoruz. Çünkü Dereboyu Cad-
desi’ne taşkın ulaşmadan boğalım, 
kısmen sisteme suyu aktaralım 
istiyoruz. Karşımıza sürekli enerji 
hatları, internet hatları, değiştiril-
mesi gereken eski hatlar çıkıyor. 
Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı 
özür diliyoruz. Çalışmaları en kısa 
sürede bitirmeyi planlıyoruz.” 

Bölgede yaşayan esnaf daha 
önce Mamak Belediyesinin hal-
kın parasıyla yaptırdığı ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesini suçlayan 
pankarta tepki göstererek ASKİ 
tarafından yapılan çalışma alanı-
na, “Yeşilbayır halkı hizmetin en 
iyisine layık. Eskimiş altyapımızı 
baştan aşağı yenileyen Mansur 
Yavaş’a teşekkür ederiz” yazılı 
pankart astı.

YILLARIN ÇİLESİ SONA ERİYOR: 
SAĞDUYU VE DEREBOYU CADDESİ’NDEKİ
ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ 
ASKİ Genel Müdürlüğü, Mamak ilçesinin 20 yıldır ihmal edilen altyapı sorununu çözmek için yoğun 
mesai harcıyor. Her yağmur yağdığında su taşkınlarının yaşandığı Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’nde 
başlatılan altyapı çalışmalarında sona yaklaşılırken, bölgede asfalt serim çalışması da başlatıldı.

Seda BUGARİ

Emre ŞENOĞLU



www.ankara.bel.tr        11

BAŞKENT BÜLTENİ

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, Başkentlilere daha kon-
forlu ve güvenli bir ulaşım 

sağlamak için çalışmalarını 7/24 
sürdürüyor.

Trafik sorunu yıllardır çözül-
meyen bölgelerde ulaşım atağına 
geçen Büyükşehir Belediyesi son 
olarak Etimesgut ilçesinde trafik 
yoğunluğunu azaltacak alternatif 
ulaşım projelerini hayata geçiri-
yor. Başta İstasyon Caddesi olmak 
üzere Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu 
bağlantı yolu çalışmalarına devam 
eden Fen İşleri Daire Başkanlığı 
şimdi de Hikmet Özer Cadde-
si Halk Ekmek Kavşağı’ndan 15 
Temmuz Şehitler Bulvarı ile Şehit 
Sait Ertürk Hastanesi Katlı Kavşağı 
arasında yaptığı bağlantı yollarını 
tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş sosyal medya he-
sapları üzerinden yaptığı videolu 
paylaşımla bağlantı yollarının tra-
fiğe açıldığını belirterek, “İstasyon 
Caddesi alternatif bulvarımız da 

bittiğinde Etimesgut ve Sincanlı 
1,5 milyon hemşehrimiz konforlu 
ulaşıma kavuşacak” dedi.  

BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE 
AÇILDI: ETİMESGUT’UN 
TRAFİK ÇİLESİNE SON

Etimesgut ilçesinde toplam 7 
kilometrelik yeni yol bağlantılarını 
tamamlamak için yoğun mesai har-
cayan Fen İşleri Daire Başkanlığı 
ekipleri, yolu trafiğe açtı.

Vatandaşların can güvenliğini 
ve kesintisiz trafik akışını sağla-
mak amacıyla Hikmet Özer Cad-
desi Halk Ekmek Kavşağı’ndan 15 
Temmuz Şehitler Bulvarı’na kadar 
4 kilometrelik yeni bağlantı yolu 
3 gidiş-3 geliş olarak hizmet vere-
cek.

Bölge trafiğini büyük ölçüde 
rahatlatacak projelerden birini 
daha hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi ayrıca Hikmet Özer 
Caddesi Halk Ekmek Kavşağı’ndan 
Şehit Sait Ertürk Hastanesi Kat-

lı Kavşağı’na kadar 3 gidiş-3 geliş 
şeritten oluşan 3 kilometrelik yeni 
bağlantı yolunu da trafiğe açtı. 

BÖLGEDE TRAFİK AKIŞI 
KÖPRÜ VE KAVŞAKLARLA 
DESTEKLENİYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı yeni 
bağlantı yollarında trafik akışını 
kesintisiz sağlamak amacıyla bir 
adet 3 gidiş-3 geliş olacak şekil-
de bir köprü ile yonca şeklinde bir 
kavşağın yapımını da tamamladı.

Etimesgut bölgesine ulaşım için 
yeni bir alternatif olarak düşünü-
len bağlantı yolları aynı zamanda 
Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesi 
ile Etimesgut Zırhlı Birlikler Ko-
mutanlığı Kışlasına da çevre yolu 
olarak hizmet verecek. Trafiğe açı-
lan yeni bağlantı yolu ve yakında 
tamamlanması planlanan İstasyon 
Caddesi Alternatif Bulvar Proje-
si ile birlikte Sincan ve Etimesgut 
bölgesinde yaşayan yaklaşık 1,5 
milyon vatandaşın trafik sorunu-
nun büyük ölçüde çözülmesi he-
defleniyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM ATAĞI SÜRÜYOR:
ETİMESGUT’TA YENİ BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE AÇILDI
Büyükşehir Belediyesi son olarak Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu çözecek bağlantı yolları 
için kolları sıvadı. Başkan Mansur Yavaş, Hikmet Özer Caddesi Halk Ekmek Kavşağı’ndan 15 
Temmuz Şehitler Bulvarı ile Şehit Sait Ertürk Hastanesi Katlı Kavşağı’na yapılan bağlantı yollarının 
tamamlanarak trafiğe açıldığını belirtti.

Seda BUGARİ Emre ŞENOĞLU
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MANSUR YAVAŞ BİR SÖZÜNÜ DAHA TUTTU: 
ANKARA’DA 35 MEYDAN
ÜCRETSİZ İNTERNETE KAVUŞTU
Pandemi sürecinde öğrenciler için 918 kırsal mahallede hayata geçirilen ücretsiz internet hizmeti 
şimdi de Başkent’in 35 meydanına taşındı. Başkan Mansur Yavaş’ın, “İnternete erişim hakkının 
temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Başkent’in geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam 
edeceğiz” sözleriyle duyurduğu ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinin ilk etabı tamamlandı. İkinci etap çalışmaları 
kapsamında ise 30 park ve rekreasyon alanında Wİ-Fİ hizmeti verilecek.

HABER MERKEZİ

Yunus Emre AYAN • Behzat Ethem TORUN

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, sosyal belediyecilik anla-
yışıyla “insan odaklı” uygu-

lamaları hayata geçirmeye devam 
ediyor.

Pandemi sürecinde eğitimde 
fırsat eşitliğini sağlamak amacıy-
la uzaktan eğitim alan öğrenci-
lerin yararlanması için 918 ma-
hallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti 
başlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, bu hizmeti 
kent meydanlarına da taşıdı.

TOPLAM 35 MEYDAN 
ÜCRETSİZ İNTERNETE 
KAVUŞTU

Yavaş’ın, “İnternete erişim 
hakkının temel bir insan hakkı 
olduğuna inanıyoruz. Başkent’in 
geleceğini internet ağlarıyla ör-
meye devam edeceğiz” sözleriyle 
toplam 35 meydan için mart ayın-
dan itibaren başlatılan çalışmalar 
tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı, 5 ay içerisin-
de kentin 35 meydanını ücretsiz 
internetle buluşturarak projenin 
ilk etabını hayata geçirdi.

Çalışmalar kapsamında Gü-
venpark, Beşevler Üniversiteler 
Bölgesi, Gökkuşağı Yolu, Sincan 
Lale Meydanı ve Nallıhan Çayır-
han Kent Meydanı’nda internet 
erişiminin sağlanmasıyla birlikte 
ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti 35 meydan 
ve noktada kullanılmaya başlandı.

Ankara’nın merkez ve ilçe mey-

danlarında 2 milyon 362 bin metrekarelik alan ücretsiz internete kavuşur-
ken, “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden aktifleştirilen noktalar ile dev-
reye alınacak noktalar tek tek gösteriliyor. Vatandaşları hızlı, güvenli ve 
ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 
1. etap Wİ-Fİ noktaları şöyle:

1- 512. Sokak İvedik

2- Adnan Yüksel Caddesi

3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı

4- Batıkent Meydan(GİMSA Önü)

5- Elmadağ Kent Meydanı

6- Haymana Kent Meydanı

7- Kalecik Kent Meydanı

8- Polatlı Kent Meydanı

9- Şehit Salim Akgül

10- Ayaş Kent Meydanı

11- Bala Kent Meydanı

12- Beypazarı Atatürk Parkı

13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

14- Güdül Kent Meydanı

15- Kahramankazan Kent Meydanı

16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

17- Nallıhan Kent Meydanı

18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi

19- Evren Kent Meydanı

20- Ulus Meydanı

21- Sıhhiye

22- Keçiören Belediyesi önü

23- Zafer Çarşısı

24- Çubuk Kent Meydanı

25- Ankara Kalesi

26- Hacı Bayram Veli Camii

27- Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı

28- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

29- Batıkent Murat Karayalçın Meydanı 

30- Etimesgut Tren Garı

31- Güvenpark

32- Beşevler Üniversiteler Bölgesi

33- Gökkuşağı Yolu 

34- Sincan Lale Meydanı

35- Çayırhan Kent Meydanı
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1- Demetevler Parkı

2- Demetevler Cemre Parkı

3- Nevbahçe parkı

4- Ali Dinçer Parkı

5- Gökçek Parkı

6- Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı

7- Esertepe Rekreasyon Alanı

8- Kuzey Yıldızı Parkı

9- Çankaya Seğmenler Parkı

10- Botanik Parkı

11- Öveçler Rekreasyon Alanı Bölüm-1

12- Öveçler Rekreasyon Alanı Bölüm-2

13- Dikmen Vadisi 1. Etap

14- Dikmen Vadisi 2. Etap

15- Dikmen Vadisi 3. Etap

16- Göksu Parkı

17- Gençlik Parkı

18- 50. Yıl Parkı

19- Altınpark

20- Mogan Gölü Rekreasyon Alanı

21- Gölbaşı

22- AŞTİ

23- Kurtuluş Parkı

24- Harikalar Diyarı

25- Elmadağ İsmetpaşa Parkı

26- Mamak Şafaktepe Parkı

27- Haydar Aliyev Parkı

28- Şule Çet Parkı

29- Kuşcağız Aile Yaşam

30- Dodurga Ordukent Mesire Alanı

SIRADA PARK VE 
REKREASYON ALANLARI 
VAR

Projenin 2. etabında ise park ve 
rekreasyon alanlarının bulunduğu 
30 noktaya daha Wİ-Fİ bağlanarak 
vatandaşların kullanımına açılacak. 
Başkent’te yıl sonuna kadar kent 
genelinde meydan ve rekreasyon 
alanlarında toplam 65 noktada 10 
milyon metrekareye yakın alanda 
ücretsiz internet kullanılabilecek.

Ücretsiz Wİ-Fİ uygulamasının 
devreye alınacağı toplam 5 milyon 
265 bin metrekarelik alanı kapla-
yan 30 park ve rekreasyon alanın 
yer aldığı noktalar ise şunlar:
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’te güvenli ve 
konforlu bir ulaşım sağla-

mak amacıyla ulaşım altyapısında 
büyük projelere imza atmayı sür-
dürüyor. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı, ken-
tin en önemli ana arterlerinin ba-
şında gelen Samsun Yolu üzerinde 
bulunan 3 noktada katlı kavşak ya-
pımı için düğmeye bastı. İlk olarak 
13 Ağustos’ta “Samsun Yolu Kayaş 
- Mavigöl Girişi Köprülü Kavşak 
Yapım İşi” ihalesine çıkan Fen İşleri 
Daire Başkanlığı, 18 Ağustos’ta da 
Kayaş 19 Mayıs Bulvarı 76’ncı So-
kak Girişi ile General Eşref Akıncı 
Kışlası önü katlı kavşak yapımı için 
ihale gerçekleştirdi.

CANLI İHALEDE YÜKSEK 
KIRIM ORANLARI 
YAŞANIYOR 

Fen İşleri Daire Başkanlığı tara-
fından çıkılan ‘Samsun Yolu Kayaş 
- Mavigöl Girişi Köprülü Kavşak 
Yapım İşi’  ihalesinin yaklaşık mali-
yeti 18 milyon 927 bin 296 TL ola-
rak açıklanırken, ihaleye 10 firma 
teklif sundu. 

ABB TV ile Büyükşehir Be-
lediyesi sosyal medya hesapları 
üzerinden canlı olarak yayınlanan 
ve yüzde 16,65 yüksek kırımın ya-
şandığı ihalede, en düşük teklif 15 
milyon 775 bin TL oldu.

KATLI KAVŞAKLAR 3 GİDİŞ-3 
GELİŞ OLACAK 

Kısa süre içinde sonucunun 
açıklanacağı ihalenin kesinleşme-
sinin ardından yapımına başlana-
cak köprülü kavşak ile Samsun 
Yolu’ndan Çevre Yolu’na kadar 
trafik ışıklarıyla kontrol edilen 3 
hemzemin kavşak katlı haline geti-
rilecek. Mavigöl girişine yapılacak 
430 metre uzunluğunda ve 3 gi-
diş-3 geliş şeritten oluşacak köprü 
sayesinde de Ankara Samsun Yolu 
üzerinde seyreden araçlar trafik 
ışıklarında beklemeden kesintisiz 
sürüş sağlayabilecek.

Samsun Yolu üzerinde trafiğin 
nefes almasını sağlayacak pro-
jelerle kesintisiz trafik akışının 
sağlanmasının amaçlandığı 3 katlı 
kavşak projesi sayesinde sürücüler 
daha konforlu ve güvenli yolculuk 
yapabilecek.

Kayaş 19 Mayıs Bulvarı 76’ncı 
Sokak girişi ile General Eşref 
Akıncı önüne inşa edilecek ve 
3 gidiş-3 geliş şeritten oluşacak 
katlı kavşaklar, 700 metre uzun-
luğunda inşa edilecek. Yapılacak 
alt geçitler sayesinde Samsun 
Yolu üzerinde araçların trafik 
ışıklarında beklemeden kesintisiz 
akışı sağlanırken, bölgede ikamet 
eden vatandaşlar, sinyalize dönel 
kavşaklar sayesinde ise hem kent 
merkezine hem de Elmadağ isti-
kametine rahatlıkla ulaşabilecek.

Trafikte meydana gelen yı-
ğılmaları önleyecek üç yeni katlı 
kavşak projesiyle, kent içi ve kent 
dışına çıkış trafiği de olumlu yön-
de etkilenecek. 

Başkent’in 3 ana arteri olan 
İstanbul, Konya ve Eskişehir Yo-
lu’ndan sonra Samsun Yolu’nda 
inşa edilecek üç ayrı katlı kavşak 
sayesinde Başkent’te toplam 4 
ana arterin tamamında kesintisiz 
trafik sağlanmış olacak.

SAMSUN YOLU’NDA 3 NOKTADA
KATLI KAVŞAK PROJESİ BAŞLIYOR
Samsun Yolu üzerinde kesintisiz trafik akışını sağlamak için üç noktada katlı kavşak 
projesi hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, ‘Samsun Yolu Kayaş - Mavigöl Girişi Köprülü 
Kavşak Yapım İşi’ ve Kayaş 19 Mayıs Bulvarı 76’ncı Sokak Girişi ile General Eşref Akıncı 
Kışlası önü katlı kavşak yapımı için ihaleye çıktı.

Erhan YUMŞAK

ARŞİV

4 ANA ARTERDE 
KESİNTİSİZ 

ULAŞIM DÖNEMİ 
TAMAMLANMIŞ 

OLACAK
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MANSUR YAVAŞ DUYURDU: 
BÜYÜKŞEHİR’DEN SOSYAL YARDIM ALAN 
ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VE KIRTASİYE DESTEĞİ
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Eylül’de 
açılacak okullar öncesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak. 
Bu kapsamda sosyal yardım alan 99 bin 282 ailenin toplam 163 bin 459 çocuğunun eğitim ve 
kırtasiye masrafları için  Başkent Kartlarına yükleme yapıldı.

HABER MERKEZİ ARŞİV

Sosyal yardım alan 99 bin 282 ailemizin Başkent Kartı’na 
163 bin 459 evladının eğitim masrafı için kişi başı 150’şer 

liradan toplam 24 milyon 518 bin 850 TL yükleme yapıyoruz.  
Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç 

vazgeçmesin. Ömrüm yettiğince her çocuğumun destekçisiyim.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, “öğrenci dostu” uy-
gulamalarından bir yenisini 

daha hayata geçirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda 6 Eylül 2021 tari-
hinde okulların açılma kararının 
alındığı Bakanlar Kurulu toplantı-
sının ardından harekete geçen Bü-
yükşehir Belediyesi, sosyal yardım 
alan ailelerin çocukları için eğitim 
desteği sağlayacak. 

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Büyükşehir Belediyesinden 
sosyal yardım alan ve okula baş-
layacak çocuğu olan ailelerin Baş-
kent Kartı’na 20 Ağustos 2021 
tarihinden itibaren yükleme yap-
maya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, sosyal yardım alan 
ailelerin çocuklarına eğitim ve 
kırtasiye desteği sağlayacaklarını 
sosyal medya hesapları üzerinden 
şu sözlerle duyurdu:

“OKUMAYAN 
ÇOCUK KALMASIN 

GELECEĞİMİZ 
AYDINLANSIN”

Eğitimde fırsat eşitliği için 918 
mahallede ücretsiz internet erişi-
minden sınav ücretlerinin karşılan-
masına kadar Başkentli öğrencile-
re birçok destekte bulunan Yavaş, 
sosyal yardım alan ailelere gön-
derdiği yazılı mesajda da kimseyi 
ayırt etmeden imkanlar ölçüsünde 
destek olmayı sürdüreceklerini 
söyledi.

Yavaş, yeni eğitim ve öğretim 
yılı nedeniyle tüm öğrencilere ba-
şarı dileklerini de iletti.
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Fen İşleri Daire Başkanlığı ile 
eş zamanlı yürütülen çalışmalarda 
artan nüfusla birlikte su ve kana-
lizasyon hatlarının yetersiz kalma-
sından kaynaklanacak sorunların 
önüne geçmeyi hedeflediklerini ve 
bölgenin büyük bir yerleşim alanı-
na dönüşmeye müsait olduğunu 
vurgulayan Öztürk, vadideki asfalt 
çalışmasına paralel olarak içme 
suyu ve yağmur suyu hat imalatla-
rını kısa süre içinde tamamlamayı 
amaçladıklarını söyledi.

Bölgenin gelecekteki şehirleş-
meye yönelik ihtiyaçlarına göre 
altyapıyı yenilediklerini ifade eden 
Öztürk, “Ekiplerimiz bölgedeki 
hatlara ek olarak bin 200 mili-
metre çapında 750 metre atık su 
hattı,  2 bin 400 milimetre çapında 
617 metre yağmur suyu hattı, bin 
400 milimetre çapında 179 metre 
içme suyu hattı inşası gerçekleşti-
riyor” diye konuştu.   

Merkez ve çevre ilçelerde bir-
çok noktada eş zamanlı olarak yeni 
yol açımı, katlı kavşak ve yol ge-

ASKİ, BAĞLICA BULVARI - ÇEVRE YOLU
BAĞLANTISI İÇİN ALTYAPI MESAİSİNDE
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in trafik akışını rahatlatacak yol yapım projelerini hayata 
geçirmeye devam ediyor. Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayacak bağlantı yolundaki 
çalışmalar kapsamında ASKİ ekipleri de atık su ve yağmur suyu altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

nişletme çalışmalarını hızlandıran 
Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut 
ilçesinin trafik yoğunluğunu azal-
tacak, Bağlıca Bulvarı’nı Ankara 
Çevre Yolu’na bağlayacak bağlan-
tı yolundaki çalışmalarda büyük 
oranda ilerleme sağladı.

Bağlıca Bulvarı’nın Çevre Yolu 
ile kesiştiği noktada Bağlıca ile 
Yapracık arasında ulaşımı sağla-
mak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şe-
ritten oluşan alt geçit yapım çalış-
maları tüm hızıyla devam ederken, 
Bağlıca-Yapracık yolundan da oto-
yol bağlantısını sağlamak için ayrı-
ca 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.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’in trafik so-
rununu çözmeye yönelik 

adımlar atmaya devam ediyor. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı 
ekipleri tarafından yürütülen Bağ-
lıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu 
bağlantı yolu çalışmaları devam 
ederken, ASKİ Genel Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler de bölgede alt-
yapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Altyapı çalışmalarını yerinde 
inceleyen ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, yapımı devam 
eden yol projesi kapsamında AS-
Kİ’nin de bölgede çalışmalarını 
hızlandırdığını belirterek, “Yapra-
cık Mahalle havzasında gelecekte 
atık su ve yağmur suyu hatlarında 
deşarj sorunu oluşmaması için 
ASKİ olarak biz de yol yapım ça-
lışmalarına paralel ve aynı anda 
altyapı imalatları yapıyoruz” dedi. 

HEDEF: GELECEKTEKİ ALT-
YAPI İHTİYACINI KARŞIL-
AMAK

ASKİ, Etimesgut’taki Bağlıca 
Bulvarı-Ankara Çevre Yolunu bir-
birine bağlayacak yol yapım pro-
jesinin ardından bölgenin artacak 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

YOL 4 GİDİŞ 4 GELİŞ 
OLACAK

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Selim Arda ERYILMAZ
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SEL BÖLGELERİNDE YARALARI SARIYOR 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sinop, Bartın ve Kastamonu’da yaşanan sel 
felaketinin yaralarının sarılması için tüm birimlerini bölgeye gönderdi. Başkan 
Mansur Yavaş, “Dualarımız sizinle. Zor günlerde yanınızdayız” dedi.

Seda BUGARİ

Yunus Emre AYAN

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, Türkiye’nin birçok 
noktasında yaşanan doğal 

afetlerde vatandaşların yanında 
olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaşa-
nan orman yangınlarının ardın-
dan şimdi de Kastamonu, Sinop 
ve Bartın’da meydana gelen sel 
fekaleti nedeniyle bölgeye ekip 
ve yardım malzemelerini ulaştırdı. 
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, sosyal med-
ya hesapları üzerinden yaptığı 
paylaşımda bölgeye sevk edilen 
yardımlar hakkında bilgi vererek, 
“Dualarımız sizinle. Zor günlerde 
yanınızdayız. Geçmiş olsun Türki-
ye” dedi. 

ARAMA KURTARMADAN 
BELPA MUTFAĞI’NA KA-
DAR PEK ÇOK DESTEK   
SAĞLANIYOR

Ankara İtfaiye Daire Başkan-
lığı; Kastamonu, Sinop ve Bar-
tın illerinde aşırı yağış nedeniyle 
meydana gelen sel ve su baskın-
larına müdahale etmek için 26 
itfaiye personeli, 4 dalgıç, 3 K-9 
Arama Kurtarma personeli, 2 K-9 
köpeği, 8 araç, 35 motopomp ve 
10 jeneratör ile bölgede arama 
kurtarma çalışmalarına destek 
vermeye başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkan-
lığı da 4 bin 500 adet temel gıda 
paketi, 2 bin adet çocuk bezini 
sevk ettiği bölgeye 2 tırdan oluşan 
(1 mutfak, 1 depo) 18 personelle 
birlikte mobil BELPA Mutfağı’nı 
ulaştırdı. Kastamonu merkezde 
günlük 3 öğün yemek dağıtacak 
olan ekipler, uzak ilçelerde de çor-
ba ve ekmek dağıtımı gerçekleşti-
recek. Büyükşehir ekipleri tarafın-
dan kurulacak çadırlarda da sıcak 
içecek ikramı yapılacak. 

Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı ayrıca Sinop, Kastamonu, 
Bozkurt ve Cide’ye toplam 20 bin 
adet daha su gönderirken, Boz-
kurt ve Ayancık’a da toplam 3000 
adet gıda kolisi yardımını ulaştırdı. 
Bozkurt ve Ayancık’a ilave olarak 
toplam 50 bin maskenin dışında 
bebek maması, hijyen malzemesi, 
battaniye, yastık, çizme, kolonya, 
dezenfektan, bebek ve hasta be-
zinden oluşan 12 bin 500 adet ih-
tiyaç malzemeleri gönderildi.  

Sel bölgesine destek vermek 
amacıyla ASKİ Genel Müdürlüğü 
de 12 personelle birlikte 4 adet 

içme suyu tankeri, 2 adet vidanjör, 
1 adet mts ve 1 adet pick-up ara-
cını sevk etti.

HALK EKMEK SEYYAR 
FIRINIYLA GÜNLÜK 12 BİN 
EKMEK ÜRETECEK

Fen İşleri Daire Başkanlığı da 
bölgeye gönderdiği 1 öncü araç 
başta olmak üzere çeşitli özellik-
lerdeki 5 araç, 2 ekskavatör, 1 bul-
ldozer, 2 JBC, 22 kamyon, 1 grey-
der ve 1 jeneratör ile sel sularının 
oluşturduğu kalıntılara müdahale 
ederken, Ankara Halk Ekmek Fab-
rikası da 5 personel ile günlük 12 
bin ekmek üretimi yapma kapa-
sitesine sahip olan seyyar fırınını 
bölgeye sevk ederek, vatandaşla-
rın günlük ekmek ihtiyacını karşı-
lamaya başladı.

Sel bölgesine ayrıca Seğmen 
Su tarafından Bartın ve Sinop il-
lerine toplam 10 bin adet 5 litre-
lik su gönderilirken, ANFA Genel 
Müdürlüğü ise Kastamonu, Sinop 
ve Bartın’da 3 tanker, 5 çift kabin 
aracı ve 11 personel ile destek hiz-
metlerinde çalışıyor.
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BÜYÜKŞEHİR’DE KADIN İSTİHDAMI ARTIYOR: 
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15 KADIN ŞOFÖR ALACAK
Geçtiğimiz yıl 10 kadın otobüs şoförü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğünün bu yıl 15 kadın otobüs şoförü alımı 
yapacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kadınların yaşamın her alanında var olması 
gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kadın adaylar, 15 Eylül 2021 tarihine 
kadar Otobüs İşletme Daire Başkanlığına başvurabilecek.

EGO Genel Müdürlüğüne baş-
vuracak kadın adayların şu şartları 
taşıması gerekiyor:

• En az lise mezunu olmak,

• Kanunda belirtilen otobüs 
sürücü belgesine (E ya da D sınıfı) 
sahip olmak,

• Vardiyalı çalışma düzenine 
uyum sağlayabilmek,

• Karayolları Taşıma Yönetme-
liğindeki kriterleri taşımak (26 
yaşından gün almış olmak) ve 40 
yaşından büyük olmamak,

• Sürücü adayları ve sürücülerde 
aranacak sağlık şartları ve muaye-
nelerine dair yönetmeliğe uygun 
tam teşekküllü hastanelerden 
“Sürücü Olmasında Engel Yoktur” 
sağlık raporu almak,

• SRC belgesine sahip olmak,

•İleri ve güvenli sürüş teknikleri 
konusunda bilgili olmak,

• Güçlü iletişim becerilerine sahip 
olmak.

Kent yönetiminde kadınların 
fikirlerine önem veren ve 
Başkent’te yaşayan kadın-

ların hayatını kolaylaştıran proje-
lere imza atan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
“kadın dostu” uygulamalarına her 
geçen gün yenilerini ekliyor.

Büyükşehir Belediyesi son 
yıllarda kadın istihdamını artıran 
politikasıyla dikkat çekerken, 
EGO Genel Müdürlüğü bu yıl 15 
kadın otobüs şoförü alımı için 
düğmeye bastı.

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş liyakat 
esasına göre kadın şoför alımı ya-
pacaklarını, “Kadınların yaşamın 
her alanında var olması gerekti-
ğine inanıyor ve bu doğrultuda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Geçtiğimiz yıl göreve başlayan 
10 kadın otobüs şoförümüzün 
ardından bu yıl da liyakat esa-
sıyla 15 kadın otobüs şoförümüz 
direksiyon başına geçecek” söz-
leriyle duyurdu.

BAŞVURU SÜRECİ 15 
EYLÜL’E KADAR DEVAM 
EDİYOR

Geçtiğimiz yıl 10 kadın otobüs 
şoförü göreve başlarken, EGO 
Genel Müdürlüğü şimdi de 15 
kadın otobüs şoförü alımı konu-
sunda başvuru sürecini başlattı. 
Adayların, 15 Eylül 2021 tarihi-
ne kadar EGO Genel Müdürlüğü 
Otobüs İşletme Daire Başkanlığı-
na başvurabilir, ‘(0312) 507 11 88 
ya da (0312) 507 11 12’ telefon 
numarasını arayarak ayrıntılı bilgi 
alabilecek

“GÜÇLÜ KADINLARLA 
GÜÇLÜ YARINLARA” 

Geçtiğimiz yıl ile birlikte EGO 
Genel Müdürlüğü bünyesinde 
görev alan kadın şoför sayısı-
nın 25’e yükseleceği Ankara’da, 
“Güçlü Kadınlarla Güçlü Yarınla-
ra” sloganıyla sürücü koltuğunda 
oturan kadın sayısı daha da artmış 
olacak.

HABER MERKEZİ

ARŞİV

BAŞVURU 
SÜRECİ 23 

AĞUSTOS’TA 
BAŞLADI
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BÜYÜKŞEHİR ÇİFTÇİNİN YANINDA:
KURAK TARIM ARAZİLERİ SUYA KAVUŞTURULUYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in kırsal mahallelerine sulama suyu sağlamak için yüzde 100 
hibeyle tarımsal sulama borusu desteğinde bulunuyor. Başkent’in 25 ilçesinde başlatılan uygulama için 
çiftçiler Başkent 153, Muhtar Ankara uygulaması veya dilekçe yazarak başvuruda bulunabiliyor.

Mansur başkanımızın talebi 
doğrultusunda köylülerimizin, 

çiftçilerimizin mağduriyet-
lerini ve de ihtiyaçlarını 

giderecek şekilde yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Uygunluk 

durumuna göre tamamen yüzde 
100 hibeyle değişik çaplardaki 

boruları muhtarlarımıza ve 
çiftçilerimize ulaştırıyoruz. 

Ankara’nın toplam 25 ilçesini 
kapsayan destek uygulamamızı 

devam ettiriyoruz. Bu yıl 
kuraklık aşırı derecede kendini 
hissettiriyor. Su kaynakları da 
kıt olduğu için çiftçilerimiz için 
sulama çok önem arz eden bir 
durum. Çiftçimize verdiğimiz 

desteklerden dolayı çiftçilerden 
ve muhtarlarımızdan çok olumlu 

dönüşler oluyor.

Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ

borularını kent genelinde çiftçilere 
ulaştırıyor.  

BAŞVURULAR BAŞKENT 153, 
MUHTAR ANKARA UYGU-
LAMASI YA DA DİLEKÇEYLE 
ALINIYOR

Arazilerine sulama hattı dö-
şemek isteyen çiftçiler, ücretsiz 
olarak temin edebilecekleri su 
boruları için Başkent 153, Muhtar 
Ankara uygulaması ya da dilekçey-
le başvuruda bulunabiliyor.

Çiftçilerin tarımsal amaçlı sula-
ma borusu taleplerini değerlendi-
rerek yerinde teknik inceleme yap-
tıklarını belirten Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı Tarımsal Sulama 
Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi 
Sezai Okçu, şu bilgileri verdi:

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, kırsal kalkınmayı ge-
liştirecek projelerle yerli 

üreticilerin ekonomisine katkıda 
bulunmaya devam ediyor. 

Kırsal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı, 25 ilçede kuraklıkla mü-
cadele eden Başkentli çiftçilere 
ücretsiz tarımsal sulama borusu 
desteğinde bulunuyor.

Çiftçilerin arazilerine sulama 
hattı döşemesi için yüzde 100 
hibeyle tarımsal sulama boruları 
dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent’te yaşanan kuraklığın 
çiftçilere yönelik etkilerinin en 
aza indirilmesini  amaçlıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı ekipleri, gelen talepler 
doğrultusunda tarımsal su hattı 

% 100
HİBE
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MANSUR YAVAŞ: “AŞI OLMAYI
İHMAL ETMEYELİM”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 salgını nedeniyle artan vaka sayısına 
dikkat çekerek, Başkentlileri aşı olmaya davet etti. Sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımda 
bulunan Yavaş, “Aşı olmayı ihmal etmeyelim. Bu süreci atlatana dek bir süre daha maske, mesafe ve 
temizlik kurallarına uymayı unutmayalım” dedi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
Başkent’te yeniden artan 

Covid-19 vaka sayısı üzerine Baş-
kentlilere ‘aşı olun’ çağrısı yaptı.

Salgındaki artış riskine karşı 
tüm Başkentlileri aşı olmaya davet 
eden Yavaş, sosyal medya hesap-
ları üzerinden videolu paylaşımda 
bulundu.

 “AŞILANMA HARİTAMIZ 
MAVİYE DÖNSE DE VAKA 
ARTIŞIMIZ SÜRÜYOR”

Vatandaşlardan aşı olmayı 
ihmal etmemelerini isteyen Yavaş, 

“Geçen 1,5 yıla dönüp baktığımda 
acılar, kayıplar kadar umut görü-
yorum. Biz hiç yenilmedik. Da-
yanışma halkasına iyilik olup her 
zorluğu birlikte göğüsledik. Aşı-
lanma haritamız maviye dönse de 
vaka artışımız sürüyor. Gelin aşı 
olalım hem birbirimizi hem gele-
ceğimizi koruyalım” dedi.

Süreci atlatana kadar mesafe, 
maske ve temizlik kurallarına uyul-
ması gerektiğini de hatırlatan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, videolu paylaşımında vatan-
daşlara şu uyarılarda bulundu:

“Sevgili ailem, son günlerde 
gerek belediyemizde, gerekse 

kentimizde Covid-19 vaka sa-
yısındaki artışı büyük bir endi-
şeyle takip ediyorum. Biliyorum, 
hepimiz bu zorlu süreçte yorul-
duk ve yıprandık. Ancak artık so-
nuçlandırmak üzereyiz. Bu daha 
çok bizim elimizde. Kendinizin, 
kentimizin ve ülkemizin sağlığı 
için sizleri bir an önce aşı olmaya 
davet ediyorum. Aşımızı olup bu 
süreci atlatana dek bir süre daha 
maske, mesafe ve temizlik kural-
larına uymayı unutmayalım. Biz 
zaten kalpten kalbe yol bulan 
bir milletiz.Gözden de gönülden 
de ırak olmayalım ama bu salgın 
geçene kadar mesafemizi lütfen 
koruyalım. Aşı olmayı ihmal etme-
yelim. Şimdi aşı olma zamanı.”

HABER MERKEZİ
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ASKİ’DEN BAŞKENT’TEKİ OKUL SU DEPOLARI İÇİN 
TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ 
ASKİ Genel Müdürlüğü yaz aylarının başlamasıyla birlikte Ankara’daki okulların su depoları için 
temizlik seferberliği başlattı. Ocak - Temmuz 2021 tarihleri arasında 286 okulun su deposunda 
temizlik yaptıklarını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tüm vatandaşlara su 
depolarının bakımlarını düzenli şekilde yaptırmaları çağrısında bulundu.

“Ankara merkezi ve diğer ma-
hallelerinde su deposu bakım ve 
onarım çalışmalarımız devam edi-
yor. Bu yılın başında koyduğumuz 
bir hedefimiz vardı: 800 depo. Bu 
800 depo için bakım, onarım ve 
yenileme şeklinde bir yapım sü-
reci oluşturmayı düşünüyorduk. 
Arkadaşlarımız bu konuda canla 
başla çalışıyor. Biliyorsunuz yeni 
alınan kararlar gereği yüz yüze 
eğitim süreci de yakında başlaya-
cak. Böylece pandemi dönemini 
göz önüne aldığımızda uzun bir 
süredir kullanılmayan okul su de-
polarına temizlik anlamında mü-
dahale edilmesi gerekiyor.” 

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN 
MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK 
İLE MÜCADELE

İşletim ve tamirat için yapılan 
anlık müdahaleler esnasında olu-

şan vakum sonucunda su depola-
rında mikrobiyolojik kirlilik ve ça-
mur yığılımı olduğunu bu nedenle 
su depolarının düzenli olarak te-
mizletilmesi gerektiğini vurgula-
yan Öztürk, şu değerlendirmeler-
de bulundu:

ASKİ Genel Müdürlüğü, yeni 
eğitim ve öğretim dönemi 
öncesinde Başkent gene-

lindeki okulların su depolarını iş-
ler ve sağlıklı hale getirmek için 
harekete geçti.

Ocak-Temmuz 2021 tarihleri 
arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı 286 okulun su deposunu te-
mizleyen ASKİ ekipleri, yaz ayla-
rının başlamasıyla birlikte birçok 
okulda su deposu temizliğini hız-
landırdı. 

Su depoları için ücretsiz te-
mizlik hizmeti veren ve Ankara-
lılardan bu konuda yoğun talep 
alan ASKİ Genel Müdürlüğü, son 
olarak Pursaklar İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin su 
deposunda temizlik çalışması ger-
çekleştirdi.  

2021 YILI İÇİN HEDEF: 800 
DEPODA TEMİZLİK 

Ankara genelinde gelen bütün 
talepleri değerlendirdiklerini be-
lirten ASKİ Genel Müdürü Erdo-
ğan Öztürk, şu bilgileri verdi:

Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ

Yüz yüze eğitim öncesi özellikle 
okullarımızdaki depolarımızı 

temizlememiz gerekiyor ki 
çocuklarımıza sağlıklı, içilebilir 
nitelikte su sunabilelim. ASKİ 

Genel Müdürlüğü olarak son 7 
ay içinde 286 okula ait deponun 
temizliğini yaptık. Tabii öncelikle 

okullardan bahsediyoruz ama 
aslında tüm vatandaşlarımızın 

bu konuda çok hassas olmalarını 
istiyorum. Su depolarının 

bakımlarını düzenli şekilde 
mutlaka yaptırsınlar ki sağlık 
adına bir sorun yaşamasınlar.
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BAŞKENT’İN YEŞİL CENNETİ:
30 AĞUSTOS ZAFER PARKI

Uzun yıllar atıl durumda olan ve çevre düzenlemeleri yapıldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş tarafından açılışı gerçekleştirilen “30 Ağustos Zafer Parkı” Başkentlilerin en uğrak noktalarından 
biri oldu. “Büyükşehir Parklarda” konser programlarıyla ünlü sanatçılara da ev sahipliği yapan parkta 
vatandaşlar, haftanın 7 günü spordan pikniğe kadar birçok aktiviteye katılarak temiz havanın keyfini çıkarıyor. 

AŞTİ’nin yanında yer alan ve 
açılışını Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur 

Yavaş’ın yaptığı “30 Ağustos Zafer 
Parkı” Başkentlilerin en uğrak 
buluşma noktası oldu.

Uzun yıllar atıl durumda olan 
ve Yavaş’ın göreve gelmesiyle baş-
tan aşağı yenilenen park ve çevre-
si; bisiklet yolları, oyun ve piknik 
alanları ile 166 bin metrekarelik 
yemyeşil bir alana sahip. 

AİLELER ÇOCUKLARIYLA 
BİRLİKTE GÜVENLE 
BİSİKLETE BİNİYOR

Üç şerit halinde bin 500 metre 
uzunluğunda bisiklet yolunun yanı 
sıra yürüyüş ve koşu yollarının da 

yer aldığı parkta, her yaş grubuna 
hitap eden bisikletler Büyükşehir 
Belediyesinden uygun fiyatla kira-
lanabiliyor.

7’den 70’e tüm vatandaşlar 
kendi bisikletleri dışında kiralık 
bisiklet hizmetiyle de hafta içi ve 
hafta sonları parkta keyifli vakit 
geçirme imkanı bulurken, son dö-
nemde parkta da bisiklet kullanı-
mının arttığına dikkat çeken ANFA 
sorumlusu Türker Taner, “Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sa-
yın Mansur Yavaş, 30 Ağustos 
Zafer Parkı’nda bisiklet kiralama 
hizmeti verilmesini sağladı. ANFA 
olarak yarım saati 3 TL, 1 saati 6 
TL’den herhangi bir kar amacı gü-
dülmeden vatandaşlarımıza hafta 

içi 12.00 - 21.00 saatleri arası, 
hafta sonu da 08.00-22.00 saat-
leri arasında kiralık bisiklet hiz-
meti veriyoruz” dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle “Bü-
yükşehir Parklarda” konser prog-
ramlarına da ev sahipliği yapan 
ve her ilçeden ziyaretçi akınına 
uğrayan parkta, haftanın 6 günü 
07.30-11.00 saatleri arasında uz-
man beden eğitmenleri eşliğinde 
ücretsiz spor faaliyetleri düzenle-
niyor.

OKSİJEN DEPOSU PARK 
YAZ KONSERLERİNE DE EV 

SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Erhan YUMŞAK Barış KAYKUSUZ • Yunus Emre AYAN


