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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
tüm Türkiye’ye örnek olan 

tasarruf uygulamalarının sayısı her 
geçen gün artıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 
PORTAŞ A.Ş., asfalt üretimine hız 
kesmeden devam ederken Polatlı, 
Eski Kıbrısköy ve Yeni Kıbrısköy 
Şantiyesi’nden sonra Beypaza-
rı-Nallıhan Şantiyesi’nde de asfalt 
üretimine başladı.

GÜNLÜK 3 BİN TON ASFALT 
ÜRETİMİ

16 bin 257 metrekarelik alanda 
kurulu olan ve saatte 240 ton as-
falt üreten tesis, günlük 3 bin ton 
asfalt üretme kapasitesi ile hizmet 
veriyor. Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi, açmış olduğu dördüncü 
asfalt tesisi olan Beypazarı-Nallı-
han Asfalt Plent Şefliği sayesinde 
hem zamandan tasarruf sağlaya-
cak hem de maliyetleri düşürerek 
kamu bütçesine katkıda buluna-
cak.

Taş ocağından elde edilen agrega ile bitümü karıştırıp asfalt üre-
timi yapılan tesis ile Nallıhan, Beypazarı ve Güdül ilçelerine hizmet 
verilecek.

Beypazarı-Nallıhan Şantiyesi’ne gelerek üretim çalışmalarını yerin-
de inceleyen Portaş Yol Asfalt ve Beton Şube Müdürü Bilal Can, konu 
ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Eski Kıbrısköy, Yeni Kıbrısköy, Polatlı 
Asfalt Şantiyelerinden sonra Beypazarı-Nallıhan Asfalt Şantiyesi’nin 
kurulumunu tamamladık. Kurulan yeni asfalt şantiyesinin saatlik üre-
tim kapasitesi 240 ton. Taş ocağından elde ettiğimiz agrega ile bitü-
mü karıştırıp ürettiğimiz sıcak asfalt ile Nallıhan, Beypazarı ve Güdül 
ilçelerine hizmet verilecek.”

HEM ÜRETİM HEM TASARRUF: ABB’NİN 
DÖRDÜNCÜ ASFALT ÜRETİM TESİSİ AÇILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı, Eski Kıbrısköy ve Yeni Kıbrısköy Şantiyesi’nden sonra Beypazarı - 
Nallıhan Asfalt Şantiyesi’nde asfalt üretimine başladı. Saatlik 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olan 
yeni tesisteki asfalt plent şefliğinde kendi asfaltını üreten Büyükşehir asfalt ihtiyacının önemli bir kısmını 
kendi üretirken önemli ölçüde tasarruf da sağlıyor.

Ecegül SARAL Emre ŞENOĞLU
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı, Dikmen Vadisi 1’inci, 2’nci ve 3’üncü etaplarda 
bulunan ancak yıllardır arızalı olması nedeniyle çalıştırılamayan 
havuzların bakım, onarım ve yalıtımını elden geçirdi. Yapılan 
çalışmalar sonrasında Başkentlilere görsel şölen sunan havuzlarda, 
önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlandı. 

Büyükşehir Belediyesi,  ku-
raklık tehlikesine karşı aldığı 
önlemler ve çalışmalarına bir 

yenisini daha ekledi. Çevre Koru-
ma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 
yağmur ve yüzey sularının depo-
lanmasının ardından mevcut ha-
vuzların da su kaybını önlemek için 
seferberlik başlattı. 

SU VE ENERJİ TASARRUFU 
SAĞLANIRKEN GÖRSEL 
ŞÖLEN SUNULDU

Dikmen Vadisi içerisinde bulu-
nan 1’inci, 2’nci ve 3’üncü etapta 
yer alan ancak uzun süredir arızalı 

olan, çalıştırılamayan ve yaklaşık 
34 bin metrekarelik alanda yer 
alan havuzlar için harekete geçen 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı, 3 ay içerisinde havuzla-
rın bakım, onarım ve yalıtım çalış-
malarını tamamladı.  Yapılan çalış-
malar kapsamında alan içerisindeki 
yalıtım problemleri ve su kaçakları 
tespit edilerek, yaklaşık 34 bin 
metre su yalıtımı yapıldı. Havuzla-
rın tüm su doldurma ve boşaltma 
hatları yenilenirken, fıskiyelerin 
bakım ve onarımı da tamamlandı. 
Çalışmaların ardından yenilenen 
havuzlar; Başkentlilere görsel şö-
len yaşatırken, önemli ölçüde su 
ve enerji tasarrufu da sağlandı.

DİKMEN VADİSİ’NDEKİ 
HAVUZLAR YILLAR SONRA 
YENİDEN FAALİYETTE

Seda BUGARİ Toygar DÜNDAR • Ali İhsan CANSIZ • Ramazan KARACA
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Başkent Market ve Başkent 
Büfe’ler Ankara genelinde 
her geçen gün yaygınlaşıyor.

Başkent Market’in yedinci şu-
besi 14 Eylül 2021 tarihinde Altın-
dağ Ziraat Mahallesi Ömer Halis 
Demir Caddesi No: 2/1 Dışkapı 
adresinde hizmete açıldı.

Hizmet ağını genişleterek Al-
tındağ’da hizmete açılan Başkent 
Market Dışkapı şubesinde Anka-
ra’daki 17 üretici kooperatif ve bir-
lik tarafından üretilen 750’yi aşkın 
doğal ve yöresel ürünün satışı ya-
pılacak. Aynı şekilde Halk Ekmek 
Fabrikası’nda üretilen sağlıklı, kali-
teli ve güvenilir ekmek ve unlu ma-
mulleri de raflardaki yerini alacak. 

Başkent Market aracılığıyla şu 
ana kadar 9’u kadınlar tarafından 
kurulan 14 kooperatif ile 3 üretici 
birliğinden 50 milyon TL’yi aşkın 
doğal ve yöresel ürün satın alın-
dı. Uygulama ile kurulan üretici 
kooperatiflerinde istihdam edilen 

kişi sayısı, üyeleri ile birlikte 900’e 
yükselirken, yerinde istihdam sağ-
lanarak şehre göçün önüne geçil-
mesi de hedefleniyor.

HİZMET AĞI 
YAYGINLAŞIYOR

Başkent Market’in Dışkapı Şu-
besi’nin açılışını Halk Ekmek Genel 
Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Yö-
netim Kurulu Başkanı Volkan Gö-
nenç ve Genel Müdür Yardımcısı 
Mete Şenocak yaptı. 

40 yıllık tecrübe ile hizmet ağı-
nı genişleterek Ankara halkına en 
iyi hizmeti sunmayı amaçladıkları-
nı belirten Halk Ekmek Genel Mü-
dürü Dr. Hüseyin Velioğlu yaptığı 
konuşmada, “29 Nisan 2020’de 

Etimesgut’ta ilk şubesini açarak 
start verdiğimiz hizmet ağını her 
geçen gün genişletiyoruz. Bugün 
yedinci şubesini Dışkapı’da açtı-
ğımız Başkent Marketimizin va-
tandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. Mansur Yavaş 
başkanımızın hayata geçirdiği ‘Kır-
sal Kalkınma’ projesinin en önemli 
ayağını oluşturan Başkent Market 
uygulamasında önemli mesafe al-
dık. Başkent Market projesinde  
üreticiler ile tüketiciler arasında 
aracı ve komisyoncuları ortadan 
kaldırarak kısa tedarik zinciri kur-
duk. Kasap reyonlarımızda Çubuk 
ve Kahramankazan’dan tedarik 
ettiğimiz et ürünlerinin satışını 
gerçekleştiriyoruz. Hem üreticiler 
hem de tüketiciler kazanmış olu-
yor” dedi.

BAŞKENT MARKET’İN YEDİNCİ 
ŞUBESİ ALTINDAĞ’DA AÇILDI
Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren “Başkent Market”lerin sayısı artıyor. 
Ankara’daki 17 üretici kooperatif ve birlik tarafından üretilen 750’yi aşkın doğal ve yöresel ürünün 
taze ve uygun fiyatlarla satıldığı Başkent Market’in yedinci şubesi Dışkapı’da hizmete açıldı.

Ecegül SARAL

Ali İhsan CANSIZ
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SAKARYA ZAFERİ’NİN 100’ÜNCÜ YILINDA BÜYÜK 
YÜRÜYÜŞ: ON BİNLERCE BAŞKENTLİ KATILDI
Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş ile 500 sporcunun meşale taşıdığı 
kortejin coşkuyla yürüdüğü Sakarya Zaferi’nin 100’üncü yılı kutlamalarında konuşan Başkan 
Yavaş, “Hala bu bölgede tarlasının bir kısmını, toprağın altında şehit olabileceği düşüncesiyle 
ekmeden boş bırakan insanlarımız var” dedi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Sakarya Meydan Mu-
harebesinin 100’üncü yıl 

etkinlikleri kapsamında kamu ve 
sivil toplum kuruluşları iş birliği 
yaparak çeşitli etkinliklere ev sa-
hipliği yaptı.         

4 Eylül Cumartesi günü Sakarya 
Meydan Muharebesi’nin 100’üncü 
yılında şehitlerin anıldığı, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve Ankara 
Kent Konseyi’nin düzenlediği “Di-
riliş Yolu Yürüyüşü Bu Yolun Sonu 
İstiklal” adlı etkinlikte, 500 sporcu 
meşale taşırken on binlerce vatan-
daş, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş ile birlikte Polat-
lı’daki “Halide Edip Adıvar ve Milli 
Mücadele Kadın Kahramanları 
Müzesi” önünden 12. Grup Şehit-
liği’ne kadar yürüdü.

Etkinlikte konuşma yapan Ya-

ilhama sahiptir. Yeter ki bu ilha-
mın körelmesine izin vermeyelim, 
birlik ve beraberliğimizden hiçbir 
zaman vazgeçmeyelim. Polatlı’da, 
Haymana’da, Ankara’da, bundan 
100 yıl önce yakılan hürriyet me-
şalesi sönmeyecek, al bayrağımız 
vatanımızın üstünde ebediyete 
dek dalgalanmaya devam edecek-
tir” dedi.            

Ankara’yı her şeyden önce 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Baş-
kenti ve ona yakışır şekilde dünya 

 Ecegül SARAL • Erhan YUMŞAK Barış KAYKUSUZ • Emre ŞENOĞLU

vaş, Türk istiklalinin nişanı Sakarya 
Meydan Muharebesi’nin 100’üncü 
yılını, aziz şehitlerin başucunda 
andıklarını belirterek, “Bu öyle-
sine gelip geçen bir yüzyıl değil. 
Şu an, 100 yıl önce dünyanın en 
uzun meydan savaşına sahne ol-
muş burada, vatanımızın kıyame-
tin eşiğinden döndüğü zamana 
şahitlik ediyoruz. Kuşkusuz aynı 
hatta olmamız, aynı düşünceler-
de olmamızı gerektirmiyor. Bizler 
farklı düşüncelere, bakış açılarına, 
sosyolojilere kendimizi daha yakın 
hissedebiliriz. Ancak toprakları-
mız, hürriyetimiz ve istikbalimiz 
söz konusu olduğunda ‘ben’ ol-
maktan çıkıp ‘biz’ olmanın fazile-
tini yine en iyi bilen milletiz. İşte, 
aklın ve kalbin aynı hatta buluştu-
ğu bu coğrafya; en yakınımızdaki 
hasımların direncini kıracak, onla-
rın kötü emellerini yok edebilecek 

SAKARYA 
MEYDAN 

MUHAREBESİ 
ADAPAZARI’NDA 
ZANNEDİLİYOR. 
BU BİZİM İÇİN 

BÜYÜK BİR AYIP
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Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sa-
hipliğinde Ankara Kent Konseyi 
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Baş-
kanlığının organizasyonunda ger-
çekleştirilen etkinlik, ABB TV’den 
de canlı yayınlandı. Ankara Tica-
ret Odası, Ankara Sanayi Odası ile 
Polatlı ve Haymana Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen etkinliğe 
katılan on binlerce kişi duygusal 
anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş öncülüğünde, Bü-
yükşehir Belediyesi Bürokratları, 
Meclis Üyeleri ile Daire Başkanları 
ve halk korteji, Polatlı’daki “Halide 
Edip Adıvar ve Milli Mücadele Ka-
dın Kahramanları Müzesi” önün-
den yaklaşık 800 metrelik mesafe-
deki Sakarya 12. Grup Şehitliği’ne 
doğru “Diriliş Yolu Yürüyüşü” ger-
çekleştirdi.

12. Grup Şehitliği’ne varıldığın-
da ise şehitler için saygı duruşun-
da bulunuldu ve Itri’nin bestelediği 
Salat-ı Ümmiye eseri Musa Göç-
men Senfoni Orkestrası tarafından 
çalındı. Mansur Yavaş ve bera-
berindeki binlerce kişinin ayakta 
izlediği program, Ela Yılmaz isimli 
çocuğun 100 yıl öncesine minnet 
ve vefa mektubunu okumasının 
ardından, İstiklal Marşı ve hep bir 
ağızdan okunan Ankara Marşı ile 
sona erdi.

başkentleriyle yarışır bir kent yap-
mak için yola çıktıklarını kaydeden 
Yavaş konuşmasına şöyle devam 
etti: “Bir şehir dünyaca tanına-
caksa kendi değerlerini ön plana 
çıkartması lazım. Sakarya Meydan 
Muharebesi denildiği zaman ma-
alesef bu ülkede birçok insan bu-
nun Adapazarı’nda Sakarya’da ol-
duğunu zannediyor. Bu bizim için 
büyük bir ayıp. Şehitlerimize karşı 
bir ayıp. Onun için biz Ankara’da 
bir şeyleri başaracaksak öncelikle 
kendi değerlerimizi Ankaralıların 
bilmesi gerekiyor. Tarihini unutan 
bir millet hafızasını kaybetmiş in-
san gibidir.”

100’üncü yılı bir fırsata dönüş-
türerek şimdiye kadar unutulan o 
dönemde yaşananları tekrar orta-
ya çıkardıklarına da değinen Yavaş, 
“100. yıl bize bir vesile oldu. Hala 
bu bölgede tarlasının bir kısmını, 
toprağın altında şehit olabileceği 
düşüncesiyle ekmeden boş bıra-
kan insanlarımız var. İşte bu mil-
let, bu toprağı ekmeyen insanlar, 
o tarlayı altında şehit olabileceği 
düşüncesiyle ekmeyenlerin ataları 
bugün burada bu harbi verdi ve bu 
toprakları bize bağışladılar” diye 
konuştu.

 ABB TV’DEN CANLI 
YAYINLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye 

ETKİNLİK YOĞUN 
KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Etkinlikte konuşan Ankara 
Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, “Bu-
gün Sakarya Meydan Muhare-
besi’ni ve burada şehit olan aziz 
şehitlerimizi anmak, genç nesil-
lere bu meydan muharebesinin 
önemini anlatmak için her yıl 
olduğu gibi yine bir aradayız” di-
yerek duygularını ifade ederken, 
etkinliğin arkasında çok büyük 
bir emek olduğuna dikkat çeken 
Ankara Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, 
“Bugün buradaki 100. yıl kut-
laması tarih yazacaktır. Bugün 
burada büyük bir emek var. Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız 
Mansur Yavaş’a, Ankara Kent 
Konseyi’ne ve katılımcılara çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. Ankara Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Özdebir de, “Bu tarihi toprak-
larda 100 yıl önce o duyguları 
yaşatmak üzere bizi bir araya ge-
tiren Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş’a şük-
ranlarımı sunuyorum” derken, 
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel 
Yıldızkaya da, şöyle konuştu:

“Her Türk gencinin buraya, 
Sakarya’ya gelmesini o günkü ruh 
ve heyecanı tatmasını beklerim.” 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent’ten yanan hürriyet 
ateşi Sakarya Zaferi’nin 100. 

yılını Gençlik Parkı’nda düzenlenen 
unutulmaz bir etkinlikle kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinliğe, siyasi par-
tilerin genel başkan yardımcıları, 
milletvekilleri, il başkanları, Bü-
yükşehir Belediyesi bürokratları, 
sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri ve vatandaşlar katıldı. 

“Ankara’mız sıradan bir yer, 
geçen yüzyıl ise öylesine geçip gi-
den bir zaman dilimi değildir” di-
yerek konuşmasına başlayan Baş-
kan Mansur Yavaş, şunları söyledi: 
“Burası Melhame-i Kübra’nın yani 
en kanlı savaşın yaşandığı, hürri-
yetin, bağımsızlığın topraklarıdır. 

SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILINA ÖZEL PROGRAM: 
‘HATTI ANKARA SATHI VATAN’
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Zaferi’nin 100. yılını Gençlik Parkı’nda düzenlediği unutulmaz bir etkinlikle 
kutladı. Başkan Mansur Yavaş, “Başkent Belediye Başkanı olarak milletimizi, tıpkı Çanakkale ruhunun yerinde 
yaşandığı gibi, Sakarya ruhunu da yerinde yaşamak için bu topraklara, Haymana’ya, Polatlı’ya, Ankara’ya davet 
ediyorum” diye konuştu.

Burası kıyametin eşiğinden dönü-
şün topraklarıdır. Burası, Mustafa 
Kemal Paşa’nın istiklal ve istikbal 
meşalesini yaktığı topraklardır. 
Düşman orduları buraya kadar ge-
lirken bizim en önemli tarihi özelli-
ğimizi unutmuş, hürriyet sevdamız 
için nelerden vazgeçebileceğimizi 
göz ardı etmiştir. Bu unutkanlık, 
onlara ve destekçilerine, tarihe al-
tın harflerle kazınan şu cümleleri 
asla unutamayacakları şekilde ile-
lebet hatırlatacaktır; ‘Hattı müda-
faa yoktur, sathı müdafaa vardır. 
O satıh bütün vatandır.” 

Gazi Paşa’nın izinde, 100 yıl-
dır olduğu gibi bugün de ‘hattımız 
Ankara, sathımız vatan’ sözlerini 
dünyaya haykırdıklarını belirten 
Başkan Yavaş, konuşmasına şöyle 
devam etti:

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Ali Emre AY Barış KAYKUSUZ • Ramazan KARACA
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“Yokluklar içerisindeki bir mil-
let, elinde avucunda ne varsa, 
kahraman askerlerin hizmetine 
sunmuş, vatan evlatlarımız can-
ları pahasına yedi düvele meydan 
okumuş, kendileri şehit olsalar 
dahi ellerindeki ay yıldızlı sancağı 
yere hiç düşürmemişlerdir. Ankara 
gerilemenin durdurulduğu kent-
tir. Ankara son savunma hattının 
kentidir. Ankara bir milletin gece 
karanlığından güneşe döndüğü 
kenttir. Ankara, cephane ve asker 
sayımızın azaldığı her gün, inancı-
mızın ve vatan sevdamızın arttığı 
kenttir. Ankara son kaledir.”

“MİLLETİMİZİ SAKARYA 
RUHUNU YAŞAMAK İÇİN 
BU TOPRAKLARA DAVET 
EDİYORUM”

Birçok kişinin Sakarya Meydan 
Muharebesi’nin Adapazarı’nda ol-
duğunu düşündüğünü ifade ede-
rek konuşmasını sürdüren Yavaş, 
şunları kaydetti:

Oysa ki bu zafer, Hayma-
na’dan, Polatlı’dan, Ankara’dan 
tüm vatan topraklarımıza yayılmış 
bir ışıktır. Bu yüzden, Başkent Be-
lediye Başkanı olarak milletimizi, 
tıpkı Çanakkale ruhunun yerinde 
yaşandığı gibi, Sakarya ruhunu da 
yerinde yaşamak için bu toprakla-
ra, Haymana’ya, Polatlı’ya, Anka-
ra’ya davet ediyorum. Bizler de bu 
toprakları, Haymana’yı, Polatlı’yı, 
Cumhuriyetimizin Başkentini daha 
çok tanıtmak, o ruhu yaşatmak ve 
milli mücadeleyi veren atalarımı-
zın emaneti siz değerli hemşehri-
lerimize yakışan bir merkez haline 
getirmek için gece gündüz deme-
den çalışıyoruz. Şeffaf bir yönetim, 
ayrıcalığımız değil, tarihimize olan 
sorumluluğumuzdur. Yeşil bir kent, 
oy potansiyeli için değil, bize bu 
toprakları vatan kılanlara karşı va-
zifemizdir. Eğitimde fırsat eşitliği, 
genç yaşta, canları pahasına vatan 
savunmasına giden evlatlarımızın 
mirasına, aydınlık geleceğimizin 
emaneti gençlerimize karşı bir gö-

revimizdir. Cumhuriyet, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün emanet ettiği 
gibi, gençlerimizindir. Her zaman 
onlara sahip çıkacağız. Altyapı-
sıyla, metrosuyla, yeşil alanlarıyla, 
yeni yollarıyla, kırsal kesimdeki 
üretimiyle, kadın istihdamıyla, öğ-
renci dostu uygulamalarla zaferin 
kentini, Cumhuriyetin Başkentini 
hep birlikte ikinci yüzyıla hazırla-
yacağız.

VİDEO MAPPING GÖSTERİSİ 
VE İREM DERİCİ KONSERİ

Levent Can’ın anlatımı ve Di-
lek Türkan’ın eşliğinde film ve ani-
masyonların projeksiyon cihazları 
yardımıyla yansıtıldığı mapping 
gösterisiyle başlayan etkinlik, Pı-
nar Ayhan ve Emekli Albay Kadim 
Koç’un Sakarya Zaferi’nin önemini 
anlattığı konuşmalarla devam etti. 
Gecenin finalini ise sevilen sanatçı 
İrem Derici, verdiği konserle yaptı. 
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GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI YETİŞECEK: 
ANKARA’DA GENÇLER SPORLA BULUŞTU
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, ‘Ankara’da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 
300 Sporcu’ projesini başlattı. Başkan Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde 
10 binin çok üzerinde sporcu faaliyet gösteriyor. İnşallah onlara yenilerini ilave edeceğiz” dedi.

ASKİ Spor Kulübü’nün Rıza Ka-
yaalp - Taha Akgül Spor Komplek-
si’nde düzenlediği organizasyonda 
konuşan Yavaş, şunları söyledi: 
“Değerli gençler, Taha ve Rıza abi-
nizin mentörlüğünde, onları rol 
model alarak yarının milli güreşçi-
lerini, yarının milli haltercilerini ve 
sadece 6 spor dalında değil, diğer 
spor dallarında da ülkemizi tem-
sil edip inşallah İstiklal Marşı’mı-
zı dünyanın her yerinde söyletip 
şanlı bayrağımızı dalgalandırmanı-
zı istiyoruz. Bunun için de özellikle 
çocuklarımızın müracaatını iste-
dik. 2000’e yakın aile başvurmuş. 
Bunların içerisinden şimdilik 300 
tanesini seçecekler. Seçilemeyen-

ler üzülmesin onlar da umarım 
spora devam eder. Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nin bünyesinde 
10 binin çok üzerinde sporcu fa-
aliyet gösteriyor. İnşallah onlara 
yenilerini ilave edeceğiz.”

ARSLAN: “BU TESİS 
GELECEĞİN TAHA’LARINI, 
RIZA’LARINI, NAİM’LERİNİ 
YETİŞTİRECEK”

Konuşmasında ASKİ Spor’un 
güreşte Türk sporunun lokomoti-
fi olduğunu kaydeden ASKİ Spor 
Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, “Şu 
anda içerisinde bulunduğumuz 

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi hayata geçirdiği pro-
jelerle Başkent’te sporu 

ve sporcuyu desteklemeye de-
vam ediyor.

ASKİ Spor Kulübü, dezavan-
tajlı yaş grubunda olan çocukla-
rın sosyal ve ekonomik nedenler-
den dolayı yönelemediği spor ve 
sanatla buluşmaları için “Anka-
ra’da Gençler Sporla Buluşuyor: 
300 Çocuk 300 Sporcu” projesi-
ni hayata geçirdi. Projeye, Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın katıldığı tanıtım 
töreniyle start verildi. 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Behzat Ethem TORUN 

İNŞALLAH 
YENİLERİNİ

İLAVE
EDECEĞİZ
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‘Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor 
Kompleksi’, Avrupa Standartların-
da yapılan Türkiye’de tek, Dün-
ya’da ise üçüncü tesis olarak Türk 
güreşine hizmet veriyor. İşte bu 
tesis de geleceğin Taha’larını, Rı-
za’larını, Naim’lerini yetiştirecek...”

Şampiyon güreşçiler Taha Ak-
gül ve Rıza Kayaalp de yaptıkları 
konuşmada genç sporculara ba-
şarı diledi. Rıza Kayaalp, konuş-
masında projede emeği geçenlere 
teşekkür ederek, “Biz bu yola çık-
tığımızda 11 yaşındaydık. Büyük 
hayallerimiz vardı. Şampiyonluklar 

kazanıp, bayrağımızı göklere çek-
tirmek ve İstiklal Marşı’nı okut-
maktı. Arkamızda da iyi günde de 
kötü günde de duran birileri vardı: 
annemiz ve babamız. Her zaman 
çocuklarınızın arkasında durun. 
Sizler inanırsanız, onlar başara-
caktır” ifadelerini kullanırken, Taha 
Akgül ise ailelere seslenerek, şun-
ları söyledi: “Ben ailelerimize şunu 
söylemek istiyorum. Spor çocu-
ğun hem ahlaki hem ruhsal hem 
de eğitim açısından kendisini ge-
liştirmesine yardımcı oluyor. Aile-
lerimizin bunun bilincinde olması 
lazım.  Gençlerimizle birlikte olup, 
onlarla antrenman yapacağız.”

Konuşmaların ardından Man-
sur Yavaş ve ASKİ Spor Kulübü’n-
de şampiyonluk kazanmış spor-
cular fotoğraf çektirirken, Başkan 
Yavaş’a şampiyon sporcuların im-
zaladığı bir milli forma da hediye 

edildi. Programın sonunda ise, Veli 
Erdem Karakülah bir konser verdi. 

12 AY SÜRECEK

‘Ankara’da Gençler Sporla Bu-
luşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu’ 
projesi ile Ankara’nın çeşitli bölge-
lerinden seçilen dezavantajlı 300 
çocuğun, 12 ay boyunca yapıla-
cak etkinliklerle topluma kazan-
dırılması hedefleniyor. Etkinlikler 
kapsamında çocuklar, şampiyon 
sporcularla bir araya gelecek, yaş 
gruplarına göre düzenlenen mü-
sabakalarda yeteneklerini göste-
recek. Ayrıca, kötü alışkanlıkları 
olduğu tespit edilen çocuklara 
psikolojik destek sağlanacak. 300 
çocuk için aylık olarak tarihi ve 
kültürel geziler düzenlenecek. Bu 
geziler sayesinde çocuklar farklı 
etkileşimlerde bulunabilecek ve 
özgüvenleri gelişecek. 

ŞAMPİYON 
SPORCULARDAN 

BAŞARI DİLEKLERİ
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Türkiye’nin en büyük içme 
suyu arıtma tesisi olan ve 
Başkent Ankara’yı besleyen 

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 
Polatlı arasında 29 Ekim 2020’de 
yapımına başlanan ve 30 yıldır su-
suzlukla boğuşan ilçenin kaderini 
değiştirecek ana isale hattı yapımı 
hızla ilerliyor. 

Teknik ekibiyle birlikte Yenima-
halle İlçesi Batı Bulvarı yakınındaki 
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ara-
zisinde sürdürülen çalışmaları ye-
rinde inceleyen ASKİ Genel Müdü-
rü Erdoğan Öztürk, “Yenimahalle 
ilçesi Batı Bulvarı ile Sincan ilçesi 
Poyraz Mahallesi olmak üzere 2 
noktada çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Batı Bulvarı’nda bulunan 
vantuz odası yakın zamanda biti-
rildi. Polatlı ilçemizi kesintisiz ve 
sağlıklı suya kavuşturacak yakla-
şık 107 kilometrelik ana isale hat-

tının 21 kilometresi tamamlandı” 
dedi.  

1,5 MİLYON ANKARALIYI 
ETKİLEYECEK

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesi-
si’nden başlayarak Temelli’den Po-
latlı’ya kadar uzanacak olan su ile-
tim hattının sadece Polatlı halkına 
değil 1,5 milyon Ankaralıya hizmet 
vereceğini açıklayan Öztürk, çalış-
malar hakkında şu bilgileri verdi:

“Projemiz Etimesgut ilçesinin 
bir kısmı, Sincan Saray TOKİ böl-
gesi, Yenikent, Temelli, Anayurt 
Mahallesi, Anadolu OSB, Döküm-
cüler OSB, Başkent OSB ve Po-
latlı’nın tamamına hitap edecek. 
Proje ile yaklaşık 107 kilomet-
re muhtelif çaplarda çelik iletim 
hattının yanı sıra 3 bin metreküp 
kapasiteli 1 su deposu, 500 met-
reküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 

DEV PROJE SÜRÜYOR: İVEDİK - 
POLATLI İÇME SUYU HATTININ
21 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI
Polatlı’yı temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacak 107 
kilometrelik “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, 
Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” çalışmalarında 21 
kilometrelik imalat tamamlandı.

Evin DEMİRTAŞ Selim ERYILMAZ

terfi merkezi inşa edilecek.” 

BORU MONTAJLARI 
SÜRÜYOR 

Polatlılıları rahatlatacak proje-
yi tamamlamak için yoğun mesai 
harcadıklarını vurgulayan Öztürk, 
şu değerlendirmelerde bulundu:

Yenimahalle’deki İvedik İçme 
Suyu Arıtma Tesislerimizden 

suyu alarak Etimesgut, Sincan 
Temelli ve nihayetinde Polatlı’ya 
kadar tüm bölgelerin içme suyu 
ihtiyacını karşılayacak ana isale 

hattımızın çalışmaları devam 
ediyor. Çalışmalarımız iyi gidi-

yor ve yaklaşık 1,5 milyon kişiye 
hizmet götürecek projemizin 
planlanan tarihte biteceğini 

düşünüyorum.
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2021 DÜNYA BELEDİYE BAŞKANI BAŞKENT ÖDÜLÜ 
MANSUR YAVAŞ’IN
Şeffaf yönetim uygulamaları ve herkese eşit hizmet anlayışıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle 2021 Dünya Belediye 
Başkanı Ödülü finalistleri arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18 başkent 
belediye başkanı arasından birinci olarak ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü aldı. Başkan Yavaş, 
“Bu başarı Mansur Yavaş’a ait değil, 6 milyon Ankaralı’nın. Sizlerin adına bu ödülü alacağım” dedi.

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

hayatını kolaylaştıran projeler baş-
ta olmak üzere şeffaf yönetim uy-
gulamaları ve Ankara’yı Avrupa ve 
Asya’nın büyük başkentlerine eşit 
bir metropol inşa etme vizyonu 
ortaya koyması, toplumun yoksul 
ve dezavantajlı kesimlerini destek-
leyen çalışmaları nedeniyle ‘City 
Mayors Foundation’ (Belediye 
Başkanları Vakfı) tarafından veri-
len ‘2021 Dünya Belediye Başkanı 
Başkent Ödülü’nün sahibi oldu.

World Mayor ekibinin yaptığı 
açıklamada, “Dünya Belediye Baş-
kanı Başkent Ödülü, Türkiye’nin 
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş’a Avrupa ve 
Asya’nın büyük başkentlerine eşit 
bir metropol inşa etme çabası ve 
vizyonu nedeniyle verildi” ifadele-
ri yer aldı.

18 BAŞKENT BELEDİYE 
BAŞKANI ARASINDAN 
BİRİNCİ OLDU

Uluslararası Şeffaflık Derneği 
ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafın-

dan da daha önce şeffaflık ödülü-
ne layık görülen Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 
ülkeden 32 belediye başkanının 
aday gösterildiği ‘World Mayor’ 
aday listesinde bulunan Türkiye’de 
tek, Asya’da ise dört belediye 
başkanından biri olmuştu. Fina-
le kalmasının ardından kendisine 
oy verenlerin gönderdiği soruları 
yanıtlayan Başkan Yavaş, 18 baş-
kentin belediye başkanı arasından 
birinci olarak ‘2021 Dünya Beledi-
ye Başkanı Başkent Ödülü’ne layık 
görüldü. 

ANKARA’YI DÜNYANIN EN 
BÜYÜK BAŞKENTLERİNDEN 
BİRİ HALİNE GETİRECEĞİNE 
İNANILIYOR

World Mayor, ekibi, Yavaş’ın 
‘2021 Dünya Belediye Başkanı 
Başkent Ödülü’nü kazandığını oy 
verenlerine gönderdiği bir e-pos-
ta ile duyurdu. Başkan Yavaş’a oy 
verenlere gönderilen e-postada 
ödülün verilmesinin nedeni şu ifa-
delerle anlatıldı: “Halkın güvenli-
ğini ve şeffaflığı önceleyen bir yö-
netim anlayışı sergiledi. Avrupa ve 
Asya’nın büyük başkentlerine eşit 
bir metropol inşa etme vizyonu or-

taya koydu. Yolsuzlukla cesaret ve 
inançla mücadele etti. Toplumun 
yoksul ve dezavantajlı kesimlerini 
destekledi. Temiz suya ve yenile-
nebilir enerjiye yatırım yapıyor. 
Bağlantıları zayıf olan bölgelere 
internet erişimi sağladı. Binlerce 
referans ve yoruma bakıldığında 
Ankara halkı ve Türkiye’den pek 
çok kişi Mansur Yavaş’ın Ankara’yı 
dünyanın en büyük başkentlerin-
den biri haline getireceğine inanı-
yor.”

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Barış KAYKUSUZ

Ödülün açıklandığı sırada 
Gençlik Parkı’nda düzenlenen Sa-
karya Zaferi’nin 100. Yılı kutlama-
larında bulunan Başkan Mansur 
Yavaş, ilk açıklamasını da burada 
bulunan vatandaşlara yaptı. Ya-
vaş, “Sevgili hemşehrilerim, biraz 
önce İngiltere’den açıklanmış. Ta-
bii son derece mutlu olduk. Ama 
bu başarı Mansur Yavaş’a ait de-
ğil, 6 milyon Ankaralı’nın. İnşallah 
sizlerin adına bu ödülü alacağım. 
Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar 
sunuyorum” açıklamasında bu-
lundu.

BU BAŞARI MANSUR 
YAVAŞ’A AİT DEĞİL, 6 

MİLYON ANKARALI’NIN
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MANSUR YAVAŞ ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE UMUT OLDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanarak Başkent’e gelen öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının 
başında yer alan barınma sorununu çözmek için imkânlarını seferber etti. Kalacak yer sorunu yaşadığı için 
Büyükşehir’e başvuran öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mansur Yavaş, “Belediyenin diğer işlerini bir 
kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve 
babanızdır” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşe-
hir Belediyesine başvuruya gelen 
öğrencilerle hem makamında hem 
de başvuruların alındığı Konferans 
Salonu’nda bir araya geldi. 

Öğrenci ve velilerle sohbet 
eden yavaş, Başkent’e okumaya 
gelen ve barınma sorunu olan öğ-

rencilerin yanında olmaya devam 
edeceklerini belirterek, öğren-
cilere umut oldu. Velilerin “Bize 
böyle bir imkan sağladığınız için 
size minnettarız” diyerek, öğren-
cilerin de “Gençler bu iyiliğinizi 
unutmayacak” sözleriyle düşün-
celerini dile getirdiği ziyarette 
Yavaş, “Görevimiz bu, bir beklen-
timiz yok” cevabını verdi. Yavaş, 
şöyle konuştu: “Ankara’daki bütün 
oteller, yurtlar veya yurt olabi-
lecek yerlerin hepsine ulaşmaya 
çalışıyoruz. Belediyemizin elinde 
olan yerleri de tamamlamaya ça-

Başkent’i hayata geçirdiği 
projelerle öğrenci dostu bir 
şehir haline getiren Anka-

ra Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş, yeni bir iyilik 
hareketinin daha öncüsü oldu. 
Yavaş, üniversiteyi okumak için 
Ankara’ya gelen ancak kalacak 
yurt ve ev sorunu yaşayan öğ-
rencilerin en temel hakkı olan 
barınma sorununu çözüme ka-
vuşturmak için harekete geçti.

Önce sosyal medya hesap-
ları üzerinden barınma sorunu 
yaşayan üniversitelilere sesle-
nen Yavaş, “Sizler hür fikirle-
rinizle geleceği inşa ederken 
daima yanınızda olacağım” dedi.

Büyükşehir Belediyesine 
başvuran tüm öğrencilere kucak 
açacaklarını tekrarlayan ve öğ-
rencileri Şefkat Evlerine yerleş-
tiren Yavaş, daha sonra da otel 
ve yurt sahiplerine de dayanış-
ma çağrısında bulundu. Yavaş’ın 
çağrısı kısa sürede yanıt bulur-
ken, öğrenciler kiralanan otel ve 
yurtlara geçici olarak yerleştiril-
meye başlandı.

YAVAŞ:
“BUNDAN 

SONRA ANKARA 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ DE 
SİZİN ANNE VE 
BABANIZDIR”

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Erhan YUMŞAK • Seda BUGARİ Behzat Ethem TORUN • Ramazan KARACA • Toygar DÜNDAR
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lışıyoruz. İnşallah kimseyi açıkta 
bırakmayacağız. Gençlerimizle 
bundan sonra da irtibatta olmaya 
devam edeceğiz. Çünkü beledi-
ye bir şehrin hem annesi hem de 
babasıdır. Anne ve babalarınız 
bizlere emanet etti sizleri. Bundan 
sonra Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi de sizin anne ve babanızdır. 
Sadece yurt, barınma sorunu değil 
bundan sonra eğitim hayatınızda 
da her hangi bir sıkıntı yaşarsanız 
bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz 
gençlerden sadece başarı bekliyo-
ruz. Sorun giderilinceye kadar ço-
cuklarımızın sıkıntılarıyla ilgilene-
ceğiz. Buradaki hiçbir arkadaşımız 
başka işle ilgilenmiyor. Belediye-
nin diğer işlerini bir kenara bırak-
tık önceliğimiz öğrencilerimiz.”

ÖĞRENCİ VE VELİLERE
SICAK KARŞILAMA

Başkent’e gelen öğrenciler AŞTİ’de belediye ekipleri tarafından 
kurulan “Danışma Masası”nda karşılanırken, burada öğrencilere Bü-
yükşehir Belediyesinin onlar için sunduğu imkanlar ve Ankara’ya dair 
bilgilendirmeler yapılıyor. Başkent’te kalacakları geçici barınma evleri 
ve Ankara hakkında detaylı bilgiler sunulan öğrencilere üniversitele-
rine nasıl ulaşım sağlayacakları da anlatılıyor. Büyükşehir Belediyesi 
öğrencilerin kalacakları merkezlerde ulaşım sıkıntı yaşamaması için 
Kızılay, Ulus gibi merkezi yerlere sabah ücretsiz servis uygulaması 
başlatırken, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki 
öğün yemek ikramında da bulunuyor. Öğrencilere ücretsiz çamaşır 
yıkama hizmetinin verildiği barınma noktalarındaki odalarına ayrıca 
hijyen ve yemek kitleri de bırakılıyor.
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Yağmur suyu hasadı projesi burada 
uygulanıyor. Belediyemizce deneme 

aşamalarından geçip uygulama 
aşamasına gelindi. Parkımızın sert 
zeminlerinin altına döşenen drenaj 

hatları sayesinde parkın içinde 
bulunan depoya yağmurlu günlerde 
su toplanıyor. Parkın sulamasında 

tasarruf sağlayan bu proje ile 
amacımız yaşanacak kuraklığa da 

bir nevi çözüm olmak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
BAŞKENT’E YENİ BİR YEŞİL
ALAN DAHA KAZANDIRDI

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, Ankara’yı yeşilin de Baş-
kenti yapmak için çalışmala-

rını kent genelinde yaygınlaştırıyor. 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açı-
lışı yapılan Yenimahalle’deki Ser-
hat Mahallesi Parkı’nı bölge halkı 
kullanmaya başladı.

32 BİN METREKARELİK BOŞ 
ALAN DEĞERLENDİRİLDİ, 
BİNİ AŞKIN AĞAÇ DİKİLDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dai-
re Başkanlığı, Yenimahalle’de bulu-
nan ve yıllardır atıl durumdaki 32 
bin metrekarelik alanı bölge hal-
kının keyifli zaman geçirmesi için 
tamamlayarak hizmete açtı.

Yenimahalle 1297. Cadde ve 

1316. Cadde ile 1296. Sokak ara-
sına yapılan park, koşu yolu, çocuk 
oyun alanı ve kamelyalarıyla 7’den 
70’e herkese hitap ediyor. Parkın 
içerisine 350 adet yapraklı ağaç, 
700 adet ibreli ağaç dikilirken 25 
bin metrekarelik de çim alan oluş-
turuldu.

Bölge halkının ihtiyaç duyduğu 
ve severek kullanacakları bir yeşil 
alan oluşturduklarını belirten Pey-
zaj Mimarı Duygu Terzi, “Parkımız 
çok güzel oldu. 32 bin metreka-
relik alanı var. Tam konutların or-
tasında kullanım açısından halkı-
mıza çok güzel hizmet edeceğini 
düşünüyoruz. Parkımız koşu yo-
luyla, çocuk oyun alanıyla, kamel-
yalarıyla gerçekten güzel bir alan 
oldu. Umarım vatandaşlar severek 
kullanır” dedi.

 Ecegül SARAL Ali İhsan CANSIZ Melih KOMŞU

SULAMA SİSTEMİNDE 
TASARRUF SAĞLANIRKEN 
KURAKLIĞIN DA ÖNÜNE 
GEÇİLİYOR

Park içinde yağmur suyu hasa-
dı projesini hayata geçirdiklerini 
belirten Kontrol Mühendisi Emre 
Yorulmaz, şu bilgileri verdi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi mahalle içlerindeki boş alanları değerlendirerek vatandaşlar için yeşil 
alanlara dönüştürüyor. Yenimahalle Serhat Mahallesi’ndeki 32 bin metrekarelik, çevresi konutlarla çevrili 
ve uzun zamandır atıl durumda bulunan alan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından park 
haline getirildi. Alanın sulaması ise yağmur suyu hasadı yöntemiyle gerçekleşiyor.
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Ankara Büyükşehir Belediye-
sinin özellikle gençleri spor 
yapmaya teşvik etmek ama-

cıyla hayata geçirdiği projelere bir 
yenisi daha eklendi.

Spor ve sporcuları destekle-
yerek sağlıklı nesiller yetişmesini 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
gençlerden gelen yoğun talep üze-
rine Başkent’in ilk betonarme ve 
uluslararası standartlardaki ‘Kay-
kay Parkı’nı hizmete açtı.

Çankaya ilçesi Çukurambar 
Mahallesi Budapeşte Caddesi 
1527. Sokak ile 1528. Sokak kesi-
şiminde yer alan yaklaşık 3 bin 400 
metrekarelik alana kurulu Kaykay 
Parkı, farklı yaş gruplarına hitap 
edecek parkurlardan oluşuyor. 

Parkurlar dışında seyirci tri-
bünleri ve yeşil alana sahip Kaykay 
Parkı’nı tüm Başkentlilerin hizme-
tine açtıklarını ifade eden Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanı 
Hasan Muhammet Güldaş, şöyle 
konuştu:

BAŞKENT’İN İLK KAYKAY PARKI
ÇUKURAMBAR’DA AÇILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerden gelen talep üzerine yapımını tamamladığı ve grafittilerle 
süslediği Başkent’in ilk betonarme Kaykay Parkı’nın kapılarını açtı. Kaykayseverler, uluslararası 
standartlardaki Kaykay Parkı’nda düzenlenen ilk etkinlikte bir araya geldi. 

Zeliha BAĞDAŞ Barış KAYKUSUZ

“Gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda Başkentimizin ilk 
hem uluslararası standartlara uygun hem de beton pisti olarak burayı 
yaptık ve gençlere armağan ediyoruz. Bu anlamda ciddi bir talep var-
dı. ‘Senin dünyan Ankara’ mottosuyla burayı gençlerimizden aldığımız 
fikir, görüş ve öneriler doğrultusunda güzel bir boyamayla hazırladık. 
Kaykay günümüzde trend bir spor. Gençlerimiz güle güle kullansınlar, 
hayırlı uğurlu olsun.”

Kaykayseverler, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının ev 
sahipliğinde düzenlenen ilk etkinlikte bir araya geldi.
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, toplu ulaşımda seya-
hat konforunu artırmak ve 

can güvenliğini sağlamak ama-
cıyla Devlet Malzeme Ofisi’nden 
(DMO) satın aldığı 8 metre uzun-
luğa sahip 51 otobüsten ilk partide 
19 tanesini teslim aldı.

Düşük emisyon değerleri sa-
yesinde çevreci özelliğiyle üretimi 
yapılan 2021 model otobüsler, 
metro ring hatlarında ve dar so-
kak-caddelerin bulunduğu bölge-
lerde hizmet verecek.

Otobüsler; Euro 6 motor tekno-
lojisi özelliği, düşük dönüş yarı çapı 
ve yüksek manevra kabiliyetiyle 
şehir içi dar sokak ve caddelerden 
artık daha kolay geçiş yapabilecek. 
Otobüsün alçak tabanı biniş ko-
laylığı sağlarken, engelli erişimine 
uygun tekerlekli sandalye rampası 
sayesinde de engelli vatandaşlar 
daha güvenli bir şekilde seyahat 
edebilecek. 

İhalesi ve sözleşme süreci ta-
mamlanan doğalgazlı körüklü/solo 
otobüsler ile dizel körüklü oto-
büsler ise kasım ayından itibaren 
peyderpey teslim alınarak, Ankara 
caddelerinde hizmet vermeye baş-
layacak.

“355 YENİ ARACIMIZ İÇİN 
BAŞLANGIÇ YAPTIK”

Otobüslerin renk ve tasarım-
larını düzenlenen anketle Baş-
kentlilerin belirlediğini, bürokratik 
işlemlerin tamamlanmasının ardın-
dan kısa bir süre içinde de hizmet 
vermeye başlayacağını belirten 

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 
şu bilgileri paylaştı:

“Ankara’da en son 2013’te 
araç alımı yapılmıştı. Bu tablonun 
mutlaka değişmesi gerektiğini 
Sayın Mansur Yavaş başkanımız 
her fırsatta dile getirdi. Toplam 
355 tane araç alımına yönelik 
büyük bir başlangıç yaptık. Daha 
kısa mesafelerde metro ring sefer-
lerini yapacak şekilde ya da büyük 
araçların manevra kabiliyetinin 
olmadığı dar sokak ve caddelerde 
servis verebilmek amacıyla, ölü 
kilometreleri ortadan kaldıracak 
donanıma sahip araçlar satın aldık. 
Sefer sıklığını artırmak ve yolcu-
nun daha hızlı bir şekilde metro is-
tasyonlarından varmak istedikleri 
noktalara ulaşımını sağlamak ama-
cıyla 8.31 metre uzunluğa sahip 
bu araçları, Devlet Malzeme Ofisi 
(DMO) üzerinden satın alarak bir 
çalışma yürüttük. 2. parti otobüs-
ler ise 2 hafta içerisinde, geri kalan 
12 araç da eylül ayında gelecek. 
Yeni otobüslerimiz Ankaralılara 
hayırlı olsun.”

YILLARIN ÖZLEMİ SONA ERİYOR: İLK ETAPTA
19 YENİ OTOBÜS BAŞKENT YOLLARINDA
EGO Genel Müdürlüğü, 2013 yılından beri yeni araç alınmaması 
nedeniyle toplu ulaşımda sıkıntı yaşayan Başkentlilerin daha rahat 
ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla 355 otobüs ile 22 BELKA 
elektrikli otobüsünün filoya katılacağı süreci başlattı. 

Zeliha BAĞDAŞ

Emre ŞENOĞLU • Ramazan KARACA

110 Bilkent Metro İst. - Bilkent - Beytepe 
Mahallesi

111 Bilkent - Bilkent Metro İst.

112 Ankara Şehir Hastanesi - Kızılay - Ulus

113 Tarım Bakanlığı Metro - Ankara Şehir 
Hastanesi

132 Söğütözü Metro İst. - 100.Yıl

134 Söğütözü Metro İst. - Ç.Ambar - Çiğdem 
Mah.

136 Söğütözü Metro - 100. Yıl - Çiğdem Mah. 
167 Mta - Emsan Sit. - Söğütözü Cad.

171 Bilkent Metro İst. - M.Kemal Mah, 

175 Bilkent Metro İst. - Beytepe Mah,

176 Bilkent Metro - Bilkent Üniversitesi

232 Batıkent Metro - Botanik Metro - 
Mebuskent
240 Batıkent Metro - Çeşme 276 Bat ıkent 
Metro - Çakırlar Çiftliği

287 Mesutevler - Batıkent Metro

294 Batıkent Metro - Ergazi - İnönü Mah.

295 Batıkent Metro - Modernkent - Kardelen

299 Batıkent Metro - İlkyerleşim

416 Aktepe - Kamil Ocak Mah. - Felek Cad. - 
Divrik Cad. - Mecidiye Metro İst.

430 Akköprü Metro İst. - Varlık Mah.

431 Akköprü Metro İstasyonu - İskitler

448 Beşevler - Bahçelievler

460 Uyanış - Pınarbaşı - Sanatoryum Cad. - 
Şehitler Metro İst.

558 İstanbul Yolu Metro İst. - Yeni Batı Mah.

576 Koru Metro İst. - Venüskent - Yaşamkent 
- Ümit Mah.

578 Dempa Sanayi Sitesi - Sıhhıye

579 Sincan - Çokören - Ücret - Yenihisar

582 Koru Metro İst. - Şehitali Mahallesi

583 Koru Metro İst. - Ballıkuyumcu

587 Koru Metro İst. - Bağlıca Mah. (1. Etap)

597 Koru Metro İst. - Bağlıca Mah. (2. Etap)

YENİ GÜZERGAHLAR 
BELİRLENDİ

Yeni alınan otobüslerle sefer 
yapılacak hat ve güzergahlar ise 
şöyle belirlendi:



www.ankara.bel.tr        17

BAŞKENT BÜLTENİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile 
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi iş birliği ile yıpranan “Ulus Atatürk Anıtı” 
restore edildi. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Bu 
anıtı halk yapmıştı. Yine restorasyon çalışmasını Ankara halkı yaptı” dedi.

Başkent’in tarihi ve kültürel 
değerlerine sahip çıkan An-
kara Büyükşehir Belediyesi, 

Cumhuriyet döneminin en önemli 
miraslarından biri olan “Ulus Ata-
türk Anıtı” için Haziran 2021 tari-
hinde başlattığı konservasyon ça-
lışmalarını tamamladı.

Anadolu Organize Sanayi Böl-
gesi’nin yenileme maliyetini karşı-
ladığı anıt ve çevresi, 94 yıl aradan 
sonra ilk kez aslına uygun olarak 
restore edilerek, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’na yetiştirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı, 24 Kasım 1927 yılında 
Avusturyalı sanatçı Heinrich Krip-
pel’e yaptırılan ve şimdiki yerine 
törenle konulan Ulus Atatürk 
Anıtı’ndaki yıpranmanın önüne 
geçmek için harekete geçti.

2009 yılında sarı renge boyanan 
ancak kamuoyundan gelen tepki-
ler üzerine yeniden bronz renge 
boyanan anıtın üzerinde yıllar 
boyunca oluşan patina bozulurken, 
kuşların verdiği tahribatın da bu 

bozulmaları artırdığı yapılan ince-
lemeler sonucunda tespit edildi. 

Büyükşehir Belediyesi ve 
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, 
Başkent’in simgelerinden biri olan 
anıt ve çevresinde temizlik, resto-
rasyon, konservasyon ve önleyici 
koruma çalışmaları gerçekleştirdi.

ULUS ATATÜRK ANITI
94 YIL SONRA RESTORE EDİLDİ

Zeliha BAĞDAŞ Barış KAYKUSUZ • Emre ŞENOĞLU • Ali İhsan CANSIZ
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GÖLBAŞI’NIN SU SIKINTISINA 
NEŞTER VURACAK PROJE 
HIZLA İLERLİYOR
ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinin özellikle yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısını çözüme kavuşacak kapsamlı 
projeyi, aşama aşama hayata geçiriyor. Tamamlandığında 650 bin kişilik nüfusa su sağlayacak, 26 kilometrelik 
“Mamak - Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı”nın şu ana kadar 8,5 kilometresi döşendi. Hattın Mamak ilçesinde kalan 
kısmında imalat çalışması tamamlanırken, ekipler Eymir Gölü alanındaki çalışmalara da başladı. 

 Evin DEMİRTAŞ Selim ERYILMAZ

ASKİ, yaklaşık 30 yıldır su 
krizi ile boğuşan Polatlı ve 
20 yıldır sıkıntı çeken Te-

melli ilçelerinin ardından özellikle 
yaz aylarında sık sık yaşanan su 
kesintileri nedeniyle mağdur olan 
Gölbaşı halkına da kesintisiz ve 
sağlıklı su müjdesi verdi.  28 Şubat 
2021’de yapımına başlanan 26 ki-
lometrelik “Mamak (TE1)-Gölbaşı 
(TG1) Arası İçme Suyu Ana İletim 
Hattı Yapım İşi”nin 8,5 kilometresi 
tamamlandı. ASKİ ekipleri, bir sü-
redir çalışmaların sürdüğü İmrahor 
Caddesi’nin yanı sıra Eymir Gölü 
alanında da boru döşeme çalışma-
larına başladı. 

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ 
ERDOĞAN ÖZTÜRK 
ÇALIŞMA NOKTASINDA 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, Eymir Gölü’nün kuzey ya-
macında bir haftadır süren boru 
imalat çalışmalarını yerinde incele-
di. Öztürk, “Başkentimizin gözde 
ilçesi olan Gölbaşı, özellikle yaz 
döneminde su sıkıntısı yaşıyordu. 
Gölbaşı’nın içme suyu problemini 
kalıcı olarak çözüme kavuşturmak 
adına bu projeye başladık. Proje 
kapsamında 25 bin 282 metre 
(yaklaşık 26 kilometre) içme suyu 
hattı döşüyoruz” dedi. Öztürk, 

şunları kaydetti: 

“Bu yıl içerisinde yapım sü-
recini başlattığımız, Gölbaşı il-
çemize hizmet götürecek içme 
suyu ana iletim hattı çalışmaları-
mız randımanlı bir şekilde devam 
ediyor. 8,5 kilometreye yakın hat 
yapımını tamamladık. Öncelikle 
Mamak ilçemizin içinde yer alan 
çalışmaları bitirdik ve bölgeden 
sorunsuz bir şekilde ayrıldık. Şu 
an gerek İmrahor Vadisi gerekse 
Eymir güzergâhında çalışmaları-
mız sürüyor. Umut ediyorum ki 
sorunsuz bir şekilde; çevrede-
ki bitki örtüsüne zarar verme-
den, Eymir Gölü’nde herhangi bir 
sıkıntı yaratmadan bu güzergâh-
taki çalışmalarımızı 3 ay gibi kısa 
bir zamanda bitireceğiz. Toplamda 
26 kilometreyi bulan proje bütün-
lüğü içinde ise en geç mayıs ayına 
kadar tüm çalışmalarımız tamam-
lanacak.” 

ÇALIŞMALAR MAMAK 398. 
CADDE’DEN BAŞLADI  

Gölbaşı halkına rahat bir nefes 
aldıracak içme suyu ana isale hattı 
inşaat çalışmalarının 28 Şubat 
2021 tarihindeki başlangıç noktası 

Mamak 398. Cadde ve devamın-
daki Dereboyu Caddesi üzeri oldu.  
18 Mart 2021 tarihi itibarıyla ise 
ikinci ekip, projede asıl başlangıç 
noktası olarak planlanan Mamak 
Polis Merkez Amirliği’nin yanında-
ki Şehit Zülfü Çelik Sokak’ta (Çağ-
layan Mahallesi) çalışmalara start 
verdi. Tıp Fakültesi Caddesi ve 
Süleyman Ayten Caddesi, Derebo-
yu Caddesi, Mutlu Mahallesi 398. 
Cadde’den devam eden hattın ön-
celikle Mamak ilçesi bölümünde 
yer alan kısımları tamamlandı. 

İÇME SUYU DEPOSU 
VE 2 TERFİ MERKEZİ DE 
İNŞA EDİLECEK 

Sözleşme kapsamında Mamak 
ve Gölbaşı arasında bin 600 mili-
metre, bin 400 milimetre ve 800 
milimetre çaplarında 25 bin 282 
metre çelik ve düktil boru döşe-
nirken, ayrıca 7 bin 500 metreküp 
kapasiteli bir içme suyu deposu ve 
2 terfi merkezi de inşa edilecek. 
Bu arada zaten mevcut olan 3 terfi 
merkezi binasına ait mekanik ima-
latlar da yenilenecek. Çalışmalar, 
artan nüfusa bağlı olarak özellikle 
yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan 
Gölbaşı’ndaki 26 mahalleyi ciddi 
şekilde rahatlatacak. 
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Büyükşehir Belediyesi, An-
kara’yı yeşilin de başkenti 
yapmak için çalışmalarına hız 

kesmeden devam ediyor. 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı toplu açılışları 
kapsamında 13 adet semt parkını 
Başkent’e kazandıran Büyükşehir 
Belediyesinin yeşil alan atağı sü-
rüyor. 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı, Atatürk Orman Çiftliği 
arazisi içerisinde bulunan ve yıl-
lardır atıl durumdaki yaklaşık 62 
bin metrekarelik alanı Gazi Park 
adıyla,  Başkentlilerin keyifli zaman 
geçirebilmeleri için hizmete açtı. 

Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün mirasını korumak amacıyla 
Etimesgut- Bahçekapı Mahalle-
si sınırları içerisinde, Güvercinlik 
Caddesi ile Çiftlik Caddesi kesi-
şiminde yapılan park, 7’den 70’e 
herkese hitap eden aktivite ve 
dinlenme alanlarıyla Ankaralıların 
buluşma noktalarından  biri olacak. 

ATATÜRK’TEN GELECEĞE EMANET: GAZİ PARK 
YEMYEŞİL DOĞASI VE ETKİNLİK ALANLARIYLA 
BAŞKENTLİLERİ BEKLİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yeşil alan atağını sürdürüyor. Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yıllardır 
atıl durumda bulunan yaklaşık 62 bin metrekarelik alan, Gazi Park adıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılarak 
Başkentlilerin hizmetine sunuldu. 

Seda BUGARİ Barış KAYKUSUZ • Yunus Emre AYAN

Park içerisinde; çim tepeler, çocuk oyun grupları, çocuk kum 
havuzu, koi balıklarının yüzdüğü Nilüfer Göleti, açık hava sinema gös-
terimi, uçurtma etkinliği gibi pek çok aktivitenin yapılacağı etkinlik 
çayırı, basketbol ve plaj voleybolu sahaları, badminton ve tenis kort-
ları, tavuk, horoz, tavşan, cüce keçi, tavus kuşu ve midillilerin özgürce 
gezdiği evcil hayvan serbest gezinti alanı, bisiklet yolu ile tuvalet ve 
otopark da yer alıyor. 

PLAJ VOLEYBOL SAHASINDAN NİLÜFER GÖLETİNE
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İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORUM 
PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
Ankara Kent Konseyi (AKK) ve EGO Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların iletişim 
kurarken yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunları en aza indirgemek amacıyla 
“İşaret Dili Öğreniyorum Projesi”ni hayata geçirdi.

fazla yurttaşın bu konuda farkın-
dalığının gelişmesi bütün kent ek-
ranlarında bu duygunun ilerlemesi 
kentin tamamının kenetlenmesini 
sağlayacak. Projede hayatın içe-
risinde konforunu artırdığımız ar-
kadaşlarımızın hayata, kente ne 
katabileceklerini biz biliyoruz bu 
duygularla bu projenin yapılma-
sından bu güne kadar emek veren 
herkes bizim gözümüzde eşittir.”

PETEKKAYA: “İŞARET DİLİ 
ÖĞRENİYORUM PROJESİ 
BÜYÜK SES GETİRECEK”

İşaret Dili Öğreniyorum projesi-
nin büyük ses getireceğini dile ge-
tiren Ankara Kent Konseyi Engelli 
Meclisi Başkanı Ersen Petekkaya, 
şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Bu proje gerçekten araştırıldığı 
zaman dünyada bir ilk, metrodaki 
ekranlar, kent ekranları ve EGO 
otobüsleri ekranlarını eğitim ala-
nına çevirmek çok önemliydi. Bu 
projenin büyük ses getireceğini 
ve Ankara halkının ilgi duyacağını 
düşünüyoruz. Yine yapmış oldu-
ğumuz materyaller var. Öğrenim 
kartları, kitapçıklar bunlarda bu 
olaya farkındalık katacak. Konu 
ile ilgili geri dönüşlerin çok olumlu 
olacağını düşünüyoruz emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyoruz.”

Ankara Kent Konseyi (AKK) 
ve EGO Genel Müdürlü-
ğü’nün işitme engelli vatan-

daşların iletişim kurarken yaşadık-
ları soruna dikkat çekmek ve bu 
sorunları en aza indirmek hazırla-
dığı “İşaret Dili Öğreniyorum Pro-
jesi” tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak engelli vatandaşların haya-
tını kolaylaştırmak için işaret dili 
eğitimlerini başlattıklarını belirten 
EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 
şu bilgileri verdi: “İşaret Dili Öğ-
reniyorum projesinin iki amacı 
bulunmakta; işitme engelli vatan-
daşlarımızın toplu taşımada karşı-
laştıkları sorunlara karşı farkında-
lık oluşturulması ve toplu taşımayı 
kullanan vatandaşlarımıza işaret 
dilinin öğretilmesi. Bu kapsamda 
yaptığımız çalışmaların bir tanesi 
de toplu ulaşımda işitme engel-
li vatandaşlarımızla yolcu olarak 
otobüslerimizi ya da metroları-
mızı kullanan vatandaşlarımızla 
iletişim halinde bulunan görevli-
lerimizin eğitilmesiydi. Öncelikle 
onlara işaret dili eğitimi verildi. 
Toplu taşımayı kullanan Ankaralı 
hemşerilerimizin toplu taşımada 
geçirdikleri süreyi daha değerli 
kılabilmek için toplu taşıma araç-
larında bulunan bilgi ekranları ka-

nalıyla işaret dilini öğrenmeleri de 
sağlanmış olacak. İşaret dili ile il-
gili daha ayrıntılı bilgi edinmek ve 
konuşabilmek için bir internet si-
tesi oluşturduk. ‘isaretdili.ego.gov.
tr’ adlı sitenin içerisinde 8 adet 
video ve işaret dili ile ilgili temel 
terimler ile sözcüklerin yer aldığı 
bir eğitim kılavuzu da bulunuyor. 
Dileyen vatandaşlarımız kurumu-
muzun web sitesi içerisinde yer 
alan bu portalı ziyaret ederek iste-
diği bilgileri alabilir.”

Büyükşehir Belediyesinin kav-
ga kenti olan Ankara’yı huzurun, 
katılımcığın ve bereketin kenti 
haline getirdiğini belirten Anka-
ra Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
Başkanı Halil İbrahim Yılmaz şöyle 
konuştu: “İşaret Dilini Öğreniyo-
rum’ projesi ilk engelli meclisimize 
iletildiği zaman EGO Genel Müdü-
rümüzün konuya ne kadar ilgili ol-
duğunu görünce çok mutlu olduk. 
Burada katılımcılığın her boyutuy-
la 4 binden fazla EGO şoförünü 
büyük bir sorumlulukla bu eğitime 
alması ne kadar değerli. Ankara’da 
metroları kullanan 1 milyondan 

Emre AY Toygar DÜNDAR

YILMAZ: “ANKARA 
HUZURUN, KATILIMCILIĞIN 
VE BEREKETİN KENTİ OLDU”
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BAŞKENT SANATA DA DAMGASINI VURACAK: ANKARA KENT 
FİLARMONİ ORKESTRASI SANAT SEZONUNU AÇTI
Ankara Kent Filarmoni Orkestrası, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin iş birliğiyle verdiği 
ilk konserle ‘2021 Yılı Kültür ve Sanat Sezonu’nun açılışını yaptı. Sezonun açılış konuşmasını yapan Yavaş, “Bu 
akşam karşınızda olmaktan büyük bir sevinç duyuyorum. 25 yıl sonra inşallah Ankara’da kültür hayat bulacak. 
Kültür ve sanatla yaşayacağız” dedi.

Seda BUGARİ • Erhan YUMŞAK Behzat Ethem TORUN • Toygar DÜNDAR

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, Ankara’yı sanatın 
ve kültürün de başkenti 

haline getirmek için çalışmaları-
na hız kesmeden devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi ve Ankara 
Kent Konseyi iş Birliği ile ‘2021 Yılı 
Kültür ve Sanat Sezonu’nun açılışı 
Ankara Kent Filarmoni Orkest-
rası’nın konseriyle başladı. Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
(CSO) Ana Salonu’nda düzenlenen 
konser, Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşti. 

Konserde Orkestra Şefi James 
Ross, Başkan Yavaş’a bir sürpriz 
yaparak ünlü Ankara Türküsü ‘Hü-
dayda’yı orkestra için yeniden dü-
zenleyerek sahneledi. Ankara Sey-
menlerinin eşlik ettiği sürpriz eser 
salonda bulunan 2 binden fazla 
seyirci tarafından ayakta alkışlan-
dı.

YAVAŞ’TAN ‘ORTAK PAYDA’ 
MESAJI

Türk ve dünya bestecilerinin 
seçkin eserlerinden oluşan konse-
rin açılış konuşmasını yapan Yavaş, 
“Kentli olma kültürünü doğru 
anlamayı önemsiyorum. Kent 
kültürü, kentte yaşayan insanların 
ortak paydada buluşarak oluştur-
duğu bellektir. Önemli olan bu 
bellek sayesinde oluşan kültürel 
çıktıların o kentin insanları tara-
fından anlamlandırılmasıdır. Bu-
radaki sihirli sözcükler ise ortak 
payda ve o kentin insanları. Biraz-
dan hep birlikte dinleyeceğimiz 
konser ortak paydada buluşarak 

ortak çaba ile hayata geçirilen bir 
çalışma olan Ankara Kent Filar-
moni Orkestrası tarafından ses-
lendirilecek” dedi. 

Ankara’nın başkent olduktan 
sonra kültür sanatın da başken-
ti haline geldiğine dikkat çeken 
Yavaş konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “1924 yılında Mizika-i Hu-
mayun’un Ankara’ya naklinden 
beri bu ülkenin birçok önemli 
sanatçısı bu kentte yetişti. Daha 
sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nı oluşturdu ve büyük 
şeflerden çok büyük eserler dinle-
yerek büyüdük biz bu kentte. Bu 
kentin kültürü ise onlarla büyüdü. 
Ancak daha sonra Cumhuriyetle 
kurulan ve oluşan birçok kurum 
kentimizle aynı oranda büyüme-
di. Daha doğrusu çeşitlenmedi. 
İşte bu yüzden, bu akşam karşı-
nızda olmaktan büyük bir sevinç 
duyuyorum. Çünkü bu yolda bir 
adım atıyoruz. Göreve geldiğimiz 
günden beri yaptığımız birçok 

çalışmaya bir yenisini ekliyor ve 
hayata geçişine bugün birlikte 
tanık oluyoruz. Bu orkestranın 
birçok meyveyi tatmamızı sağla-
yacağına ve buna devam edece-
ğine eminim. 25 yıl sonra inşallah 
Ankara’da kültür hayat bulacak. 
Kültür ve sanatla yaşayacağız. 
Sözlerime Ahmet Adnan Say-
gun’un sözleri ile son vermek isti-
yorum. ‘Sanat eseri, kökü toprakta 
olan bir ağacın meyvesidir. Ağacın 
kökü toprağın içinde görünmez 
ama ağaç o görünmeyen köklerle 
beslenir, çiçek açıp meyve verir’.”

CSO Salonu’nun mimarla-
rı Semra ve Özcan Uygur başta 
olmak üzere orkestra üyeleri kon-
zertmeister Ana Albera’ya, solistler 
Ezgi Yıldırım ve Mehmet Yılmaz ile 
orkestra şefi James Ross’a teşek-
kür eden Yavaş, Ankara’ya üniver-
site okumak için gelen ancak yurt 
sorunu yaşayan 100’den fazla öğ-
renciyi de konserde ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını belirtti.
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KARAVAN TUTKUNLARINA MÜJDE: 
KURTBOĞAZI BARAJI VE MAVİ 
GÖL’DE KARAVAN PARK AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtboğazı Barajı ile Mavi Göl’de Karavan Park projesini hayata 
geçirerek doğaseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir çalışmaya imza attı. Karavan Park alanlarında 
ziyaretçiler için tüm temel ihtiyaçlar da düşünüldü. 

Ankara Büyükşehir Belediye-
si turizme yönelik çalışma-
larını aralıksız sürdürüyor. 

Bu kapsamda yeni bir çalışmaya 
imza atan Büyükşehir Belediye-
si, son dönemlerde ilginin arttığı 
karavan turizmini yaygınlaştırmak 
ve Başkent’i karavanların uğrak 
noktası haline getirmek amacıyla 
‘Karavan Park’ projesi çalışmaları-
nı kısa sürede tamamladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı tarafından proje çalış-
maları tamamlanan Karavan Park, 
Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de 
hizmet vermeye başladı.

Kurtboğazı Barajı’nda yaklaşık 
6 bin 500 metrekarelik alana, Mavi 
Göl’de ise yaklaşık 4 bin metrekare 

alan üzerine Karavan Park oluştu-
ruldu. 

Ziyaretçiler için tüm olanakla-
rın sağlandığı Karavan Park pro-
jesinde 28 adet karavan park yeri, 
her bir karavana ait yeşil alan, te-
miz su, elektrik, sosyal donatılar, 
güvenlik ve otopark alanı yer alı-
yor. Projenin hem turizme önem-
li katkılar sunması hem de yerel 
ekonomiyi canlandırması hedefle-
niyor.

BAŞKENT’İN ORTASINDA 
YEŞİLİN İÇİNDE

Ecegül SARAL Toygar DÜNDAR • Yunus Emre AYAN


