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Büyükşehir Belediyesi, Baş-
kent’in kendine özgü de-
ğerlerini korumak ve reklam 

tabelaları ile totemlerinin yarattığı 
kirliliği ortadan kaldırmak için ha-
rekete geçti.

Zabıta Daire Başkanlığı ve An-
kara Kent Konseyi tarafından dü-
zenlenen “Cadde ve Sokak Tabela-
ları, Bina Kapı Numaraları, Mimari 
Tanıtım Tabelaları ve Özgün Yazı 
Tipi Ulusal Tasarım Yarışması” so-
nucunda seçilen üç proje için an-
ket çalışması düzenlendi.

Başkentliler tarafından Başkent 
Mobil üzerinden yapılan oylama 
sonucunda seçilen kırmızı ağırlıklı 
beyaz yazılı ve siyah şerit tasarımlı 
yeni Ankara Fontu, cadde ve sokak 
levhaları ile bina numaralarında 
uygulanmaya başlandı.

GERİ DÖNÜŞÜMLE MALİYET 
YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı Nu-
marataj Şube Müdürlüğü ekipleri 
tasarruf anlayışı doğrultusunda 
yeni Ankara Fontu tasarımı için 
eskiyen ve ekonomik ömrünü ta-
mamlayan levha ve bina numara-
larını geri dönüştürerek maliyeti 
de yarı yarıya düşürüyor.

Ekonomik ömrünü tamamla-
mış tabelaların adet maliyeti 80 
TL iken, atölyede geri dönüştürü-
len tabelalar sayesinde yeni tabe-
laların maliyetini 40-50 TL’ye mal 
eden Numarataj Şube Müdürlüğü 
ekipleri, günlük ortalama 500 adet 
tabela basımı gerçekleştiriyor.

YENİ ANKARA FONTU CADDE VE SOKAK 
TABELALARI İLE BULUŞUYOR
Tarihi değerlere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin seçtiği yeni Ankara Fontu’nu cadde ve 
sokak tabelaları ile bina numaralarına uygulamaya başladı. Düzenlenen anketle belirlenen yeni tabela ve 
bina numaraları yeni fontla yazılırken Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri eskiyen 
ve ekonomik ömrünü tamamlamış levhaları geri dönüştürüyor. 

Seda BUGARİ Ali İhsan CANSIZ • Toygar DÜNDAR

İLK ETAPTA ULUS - ATAKULE GÜZERGAHINDA 
UYGULANMAYA BAŞLADI

İlk etapta Ulus ve Atakule arasında belirlenen Ankara’nın en işlek 172 
cadde ve sokak tabelası ile bina numara levhalarının montaj işlemine baş-
lanırken Fen İşleri Daire Başkanlığının kendi atölyesindeki UV Baskı Ma-
kinesi ile hazırlanan levhaların 2 ay içerisinde bu noktalara yerleştirilmesi 
hedefleniyor.

Anıtkabir’in kitabeleri ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Barın ile 
Ressam - Hattat Etem Çalışkan tarafından kullanılan fonttan esinlenerek 
tasarlanan Ankara Fontu’nu yeni tabela ve bina numaralarında ilk kez gö-
ren Başkentliler de beğenilerini ifade etti.
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
“Benim en büyük projem 

Ankaralı üreticiyi zengin etmek” 
sözleriyle Başkent’te başlattığı 
kırsal kalkınma destekleri hem 
Başkentli çiftçilerin ekonomisini 
rahatlatıyor hem de yerli üretimin 
artmasını sağlıyor. 

Kırsal kalkınmayı güçlendirerek 
kent ekonomisini canlandırmayı ve 
yerli üretimi teşvik etmeyi hedef-
leyen Yavaş, Başkentli çiftçilerin 
yüzünü güldüren en büyük des-
tek paketlerinden birini daha ha-
yata geçirdi. Türkiye’nin en büyük 
buğday ve arpa tohumu dağıtımını 
başlatan Yavaş, 25 ilçenin tama-
mında toplam 17 bin 270 çiftçiyi 
12 bin ton buğday ve arpa tohumu 
ile buluşturacak.

ÜRETİM REKORUNU BU YIL 
BAŞKENT KIRACAK

8 Ekim’de Şereflikoçhisar ile 
Evren ilçelerinde başlayan arpa ve 
buğday tohumu dağıtımı Haymana 
ve Bala’dan sonra Polatlı ilçesin-
deki mahalleler ile devam ederken 
bugüne kadar 2 bin 269 çiftçiye 
buğday ve arpa tohumları teslim 
edildi. “Türkiye’nin 2021 yılındaki 
en büyük tohum dağıtımı progra-
mına başladık” diyen Yavaş, sosyal 
medya hesapları üzerinden yaptı-
ğı paylaşımda ise önemli büyük-
lükte bir alanın ekilmesini sağlaya-
caklarına dikkat çekerek, “Ankara 
genelinde 567 bin 420 dönümlük 
alanı 12 bin ton buğday ve arpa 
tohumu ile buluşturuyoruz” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Yüzde 90’ı hibe yüzde 10’u çift-
çi katkı paylı buğday ve arpa tohu-
mu desteğiyle 567 bin 420 dönüm 
tarım arazisine ekilecek tohumlar 
sayesinde yeni bir üretim rekoru-
nun daha kırılması bekleniyor. Bü-
yükşehir Belediyesinin katkısıyla 
Türkiye’nin ithal ettiği 400 bin ton 
buğdayın yaklaşık 250 bin tonu-
nu bu yıl Başkentli çiftçi üretmiş 
olacak. Buğday ve arpa tohumu 
desteği hem ithalat azalacak hem 
de sadece Başkent’in değil Türki-
ye’nin de büyük ölçüde buğday ve 
arpa açığı kapanacak.

YOĞUN İLGİ NEDENİYLE 
DAĞITIM 7/24 DEVAM 
EDİYOR 

10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton 
buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 
bin ton arpa tohumu desteği tüm 
hızıyla devam ederken Kırsal Hiz-
metler Daire Başkanlığı ekipleri 
yoğun ilgi nedeniyle 7/24 mesai 
yaparak buğday ve arpa tohumu 
desteğini Başkentli çiftçiyle buluş-
turmayı sürdürüyor.

Başkentli çiftçilerin bu oranda-
ki bir destekle üretmek için yeni-
den hareketlendiğini belirten ve 
tohum dağıtım sürecini sabah-ak-

şam yakından takip eden Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanı Ahmet 
Mekin Tüzün, şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizin en büyük tohum 
dağıtım programını gerçekleşti-
riyoruz. Çiftçimiz bu sene hem 
kuraklık hem de doğal afetler-
den çok ciddi zararlara uğradı. 
Üretimi maksimum yapılabilmek 
amacıyla yıl boyunca tohum ve 
fide desteği sağladık, hayvancılık 
desteklerini verdik. Toplamda 12 
bin ton tohumu Ankara’nın 25 
ilçesinde yüzde 10’u çiftçi katkı 
paylı yüzde 90’ı ise büyükşehir 
katkı payı ile dağıtıyoruz. Yak-
laşık, Ankara’ya 400 tır giriyor. 
Bu seneki tohumlarımız mavi ve 
beyaz sertifikalı. Beyaz sertifika 
demek tohumun orijinal kade-
mesi demek… Mavi sertifika ise 
firmaların sözleşmeyle tohumluk 
üretiminde kullandıkları kade-
medir. Bu sene firmaların beyaz 
ve mavi sertifikalı ürünlerine 
tabiri caizse el koyduk. Şartlar 
iyi giderse Büyükşehir’in aldığı 
tohumlarla yüksek verim elde 
edecek üreticimize bereket ka-
tacağına da inanıyoruz. Üretici-
mizin ekiminden hasadına kadar 
yanında olacağız.”

MANSUR YAVAŞ’TAN ÜRETİM REKORLU DESTEK:
TÜRKİYE’DEKİ BUĞDAY VE ARPA AÇIĞINI BU YIL 
BAŞKENTLİ ÇİFTÇİ KAPATACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” 
diyerek Başkent’te başlattığı kırsal kalkınma hamlesi ile yeni rekorlara imza atıyor. Büyükşehir 
Belediyesi verdiği tohum desteğiyle hem 567 bin dönümün ekilmesini hem de ithal edilen 
400 bin ton buğdayın yaklaşık 250 bin tonunun Başkent’te üretilmesini sağlayacak. 

HABER MERKEZİ

Ali İhsan CANSIZ
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BAŞKENT’TE ULAŞIM ATAĞI SÜRÜYOR: BAĞLICA 
BULVARI - ÇEVRE YOLU BAĞLANTISI TRAFİĞE AÇILDI
Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yapılan sağlamlık ve modern yol projesi tasarımına sahip ulaşım 
projelerinden biri olarak gösterilen Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu bağlantısını tamamlayarak trafiğe 
açtı. 3 gidiş-3 geliş şeritten oluşan bağlantı yolunu 72 milyon TL maliyetle tamamladıklarını belirten Mansur 
Yavaş, “Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirip Ankara’mızda konforlu ve güvenli bir 
ulaşım ağı kuruyoruz” dedi.

GİDİŞ - GELİŞ TOPLAM 
6 ŞERİTTEN OLUŞAN 
MODERN YOL PROJESİ  

Yol yapım ve proje detayları 
açısından son dönemde yapılan 
sağlamlık ve modern yol projesi 
tasarımına sahip ayrıca Ankara’nın 
en büyük çevre yoluna bağlantı 
sağlayan proje olarak gösterilen 
Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu, 
gidiş geliş toplam 6 şeritten oluşu-
yor.

Sincan - Etimesgut bölgesi için 
hayati önem taşıyan Bağlıca Bul-
varı - Çevre Yolu bağlantısı, bölge-

nin ulaşım sıkıntısını çözerek Yap-
racık bölgesinin merkeze ulaşımını 
da kolaylaştıracak. 6 bağlantı kolu 
bulunan ve 8 kilometre uzunlu-
ğundaki bağlantı yolu projesinde 
toplam 110 bin ton asfalt imala-
tı gerçekleştirilirken 8 kilometre 
otokorkuluk ile 15 kilometre de 
yol çizgisi kullanıldı.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile 
yol yapım ve kavşak çalışmaları 
maliyetlerini vatandaşlarla paylaş-
mayı sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi, Bağlıca Bulvarı - Çevre Yolu 
bağlantısının yapım maliyetini de 
astığı afişle 72 milyon TL olarak 
açıkladı. 

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, şehir trafiğini rahat-
latacak ve kazaların önüne 

geçecek yeni ulaşım projelerini 
Başkentlilerle buluşturmaya de-
vam ediyor. 

Güvenli sürüş ve can güvenli-
ğini önceleyen projelerden birini 
daha hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, Etimesgut ilçesinin 
trafik yoğunluğunu azaltacak 
Bağlıca Bulvarı - Ankara Çevre 
Yolu bağlantısını tamamlayarak 
trafiğe açtı.

Bağlantı yolunun trafiğe açıl-
dığını sosyal medya hesapları 
üzerinden Başkentlilere duyu-
ran Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, “Bağlıca Bulvarı 
ile Ankara Çevre Yolu’nu bağla-
yan 3 gidiş-3 geliş şeritten olu-
şan bağlantı yolunu 72 milyon TL 
maliyetle tamamlayıp kullanıma 
açtık. Kent trafiğimize nefes al-
dıracak projeleri bir bir hayata 
geçirip Ankara’mızda konforlu ve 
güvenli bir ulaşım ağı kuruyoruz” 
dedi. 

Ali Emre AY Emre ŞENOĞLU Melih KOMŞU
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98 yıl evvel Ankara’da açtığın 
bağımsızlık yolundan bugün ilk 
günkü heyecanla yürüyoruz. 
Yaşımız hep genç, başımız daima 
dik. Mustafa Kemal Atatürk ve 
Milli Mücadele kahramanlarına 
Cumhuriyet’in Ankara’sından selam 
olsun. 98 yıldır değeri giderek artan 
bu armağanı korumaya ve daima 
ileri taşımaya devam edeceğiz. 
Yaşasın Cumhuriyet.

BAŞKENT’TE CUMHURİYET COŞKUSU 
SOKAKLARA TAŞTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Başkent’in dört bir yanında büyük bir 
coşkuyla kutladı. Devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Mansur Yavaş, “Yaşımız hep 
genç, başımız daima dik. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına Cumhuriyet’in 
Ankara’sından selam olsun” dedi. 

MANSUR YAVAŞ’TAN 
CUMHURİYET BAYRAMI 
MESAJI

Cumhuriyet Bayramı törenleri 
kapsamında devlet erkanı ile Anıt-
kabir’i ziyaret eden Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Cumhuriyet’in 98. yıl dönü-
münü sosyal medya hesapları üze-
rinden yaptığı videolu paylaşımla 
şu sözlerle kutladı:

Cumhuriyet’in 98. yılı, Baş-
kent Ankara’da da çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle Başkent’in cadde ve 
bulvarlarını Türk Bayrakları ve 
Atatürk posterleriyle donatan 
ve birçok etkinliğe ev sahipliği 
yapan Büyükşehir Belediyesi, 
kentin birçok noktasında 
da billboardlar ve afişlerle 
kutlama mesajları yayımladı. 
Cumhuriyet Marşları gün 
boyu Ankara Metrosu ve 
otobüslerde çalınırken EGO’ya 
ait toplu taşıma araçları da 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 
ücretsiz olarak hizmet verdi.

HABER MERKEZİ Barış KAYKUSUZ • Ali İhsan CANSIZ • Emre ŞENOĞLU Melih KOMŞU
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KUTLAMALAR CEYLAN 
ERTEM VE KUVAYİ MİLLİYE 
DESTANI ORATORYOSU 
KONSERİ İLE BAŞLADI

Cumhuriyet Haftası etkinlikle-
rine 2 muhteşem konserle başla-
yan Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal işler Daire Başkanlığı, 
Arcadium AVM arkasında bulunan 
alanda “Ceylan Ertem” konseri ile 
Gençlik Parkı’nda düzenlediği “Ku-
vayi Milliye Destanı Oratoryosu”-
nu Başkentlilerle buluşturdu. 

Büyükşehir Belediyesi BUG-
SAŞ tarafından Ankara Şehirler 
Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) 
de sürpriz bir Flash Mob etkinliği 
düzenlendi.

Her gün on binlerce yolcunun 
kullandığı AŞTİ, Ankara Sanat 
Merkezi’ne bağlı profesyonel ve 
amatör sanatçılar tarafından ses-
lendirilen Ankara Marşları ve tür-
küleriyle yankılandı.

Cumhuriyet Haftası kapsamın-
da Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın da katıldığı ve 1. 
TBMM’den Anıtkabir’e kadar ger-
çekleştirilen ‘Meşaleli Yürüyüş’ 
binlerce Ankaralıyı da bir araya 
getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi-
nin ev sahipliğinde Birleşmiş Res-
samlar ve Heykeltraşlar Derneği 
iş birliği ile düzenlenen ‘Cumhuri-
yet’in Zaferi’ sergisi, Kızılay Zafer 
Çarşısı Sanat Galerisi’nde Baş-
kentli sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet’in 98. yılını çeşitli 
etkinliklerle kutlayan Büyükşehir 
Belediyesi, Gençlik Parkı’nda dü-
zenlediği ‘Gazapizm’ konseri ile 
Başkentli gençleri coşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, Baş-
kentlileri ‘Sanatçı Figen Genç ve 
Kent Orkestrası Cumhuriyet Tan-
goları’ konseriyle de nostalji yolcu-
luğuna çıkardı.

“CUMHURİYET’İN ZAFERİ” 
SERGİSİ BAŞKENTLİLERLE 

BULUŞTU
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Başkentlilere daha rahat ve 
konforlu bir ulaşım sağlamak 
için yeni otobüs alımlarını 

başlatan Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, araç filosunu 2013 yılından 
bu yana ilk kez genişletiyor. 

Ankara’da artan nüfus ve eko-
nomik ömrünü tamamlayan oto-
büsler nedeniyle 355 yeni otobüs 
ile 22 BELKA elektrikli otobüsü fi-
losuna katmaya hazırlanan Büyük-
şehir Belediyesi, bu kapsamda 51 
adet 8.3 metrelik ve 58 yolcu ka-
pasiteli dizel otobüsü teslim aldı.

2021 model otobüslerin metro 
ring hatları ile dar sokak ve cadde-
lerin bulunduğu bölgelerde hizmet 
vereceğini açıklayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
otobüslerin teslim alma töreninde 
şu açıklamalarda bulundu: 

“Bu otobüsler özellikli otobüs-
ler. Daha önceden şehir içindeki 
bazı yollarda büyük otobüslerle 
hizmet vermenin güçlükleri vardı. 
Şimdi bu otobüslerimizle hem ring 
seferi yaparken hem de yolcu taşı-

nırken daha rahat çalışılacak. Ay-
rıca alçak zemin olması ve engelli 
rampasının bulunması da ayrıca 
bir konfor Ankaralı açısından… Bu-
gün 51 adet otobüsümüzü teslim 
aldık. Hava kirliliği açısından en az 
kirleten otobüsler. Bundan sonra 
elektrikli otobüsleri de göreceğiz 
Ankara’da. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.”

İŞLETME MALİYETİ DÜŞÜK 
OTOBÜSLER

EGO Genel Müdürü Nihat Al-
kaş ise, “Filomuzdaki mevcut oto-
büsler 12 ve 18 metre olduğun-
dan manevra kabiliyeti yok. Dar 
sokak ve caddeler ile metro ring 
seferlerinde yoğunluğun olmadı-
ğı seferlerde bu yeni otobüsleri 
kullanacağız. İşletme maliyetini 
düşürmek için de bu 8,3 metrelik 
otobüsleri tercih ettik. Ankara’mı-
za hayırlı uğurlu olsun” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Ankara’ya hizmet vermenin 
gururunu yaşadıklarını belirten 
Karsan Ticari İşler Genel Müdür 

Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu 
da, “Karsan açısından bizim için 
çok önemli bir proje. Sayın Man-
sur Yavaş’a da bizi tercih ettiği için 
çok teşekkür ederiz. Ankara’ya 
layıkıyla hizmet vermeye çalışaca-
ğız. İleriki dönemlerde de 10, 12 
ve 18 metre elektrikli yüzde 100 
yerli ürünlerimizle hizmet vermek 
isteriz” dedi.

 

EGO Genel Müdürlüğü yeni 
otobüs alım süreci kapsamında 
ihalesi ve sözleşme aşaması ta-
mamlanan doğalgazlı körüklü/solo 
otobüsler ile dizel körüklü otobüs-
leri ise kasım ayından itibaren tes-
lim almaya başlayacak. 

Kasım ayında Mercedes marka 
33 adet körüklü ve 21 adet solo 
doğalgazlı ile Otokar marka 28 
adet körüklü dizel olmak üzere 82 
araç filoya dahil edilecek.

2013’TEN SONRA İLK KEZ FİLO YENİLENİYOR: 
51 YENİ OTOBÜS BAŞKENT YOLLARINDA
EGO Genel Müdürlüğü, dar yollarda ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında 
kullanılmak üzere Karsan marka 8.3 metrelik 51 adet dizel otobüsü araç filosuna ekledi. 
Kasım ayında ise Mercedes marka 33 adet körüklü ve 21 adet solo doğalgazlı ile Otokar 
marka 28 adet körüklü dizel olmak üzere 82 araç filoya dahil edilecek.

Seda BUGARİ

Barış KAYKUSUZ

UZUN OTOBÜSLERİN İLK 
TESLİMATI KASIM AYINDA
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İYİLİĞİN VE DAYANIŞMANIN TADI: 
LEZZET ANKARA’DA SİPARİŞ BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafa destek 
olmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Lezzet Ankara’da ilk siparişler alınmaya başladı. Önce Çankaya ardından 
da Etimesgut ve Yenimahalle ilçeleri siparişe açılırken Başkan Yavaş, “Lezzetin dayanışmayla buluştuğu bir 
yolculuğa hazır mısınız? Lezzet Ankara ile hem esnafımızın hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacak, 
aynı sofrada buluşacağız” dedi.

Zeliha BAĞDAŞ • Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT 

Toygar DÜNDAR

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
Başkent’ten “iyilik hareke-

ti” başlatarak sosyal dayanışma 
örneklerine imza atmaya devam 
ediyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
bu kapsamda, yiyecek ve içecek 
sektörüne destek olmak amacıyla 
sıfır komisyonlu “Lezzet Ankara”  
portalını oluşturdu. Önce Çankaya 
ardından da Etimesgut ve Yenima-
halle ilçeleri sipariş alımına açılır-
ken uygulamanın tüm Ankara’ya 
yayılması için çalışmalar sürüyor.  

“Lezzet Ankara’dan sipariş ver, 
iyiliğin ve dayanışmanın tadı da-
mağında kalsın” sloganıyla kullanı-
ma sunulan “Lezzet Ankara” yüzde 
0 komisyonla esnafa destek ola-
cak. Mansur Yavaş, uygulama ile 
verilecek her siparişin sosyal yar-
dım alan ailelere de destek olarak 
yansıtılacağını belirterek şunları 
söyledi:

“Lezzetin dayanışmayla buluş-
tuğu bir yolculuğa hazır mısınız? 
Lezzet Ankara ile hem esnafımızın 
hem de ihtiyaç sahibi ailelerin ya-
nında olacak, aynı sofrada buluşa-
cağız.”

ENGELLİ VE KADIN 
RESTORAN SAHİPLERİNE 
TANITIM DESTEĞİ 
SAĞLANACAK

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, portala üye 
olan esnafa yazılı bir mesaj gön-
dererek engelli ve kadın restoran 
sahiplerine tanıtım desteği sağla-
yacaklarını açıkladı. 

Ayrıca, online siparişlerde öde-
melerin ertesi gün hesaplarında 
olacağını ve sıfır komisyon ile iş 
yerlerinin işlerini bir yandan bü-
yütmelerine bir yandan da per-
sonel sayılarını artırmalarına yar-
dımcı olmayı amaçladıklarını ifade 
eden Yavaş, şunları kaydetti:

“Değerli esnaf kardeşim; gay-
retimiz Ankara’mızı ortak akıl ve 
şeffaf belediyecilik anlayışı ile 
beraber yönetmek ve geleceğe 
birlikte taşımak. Uzun süredir 
dünyayı etkisi altına alan pandemi 
döneminde, salgının Başkent es-
nafımıza yıpratıcı etkisini kırmak 
için hazırladığımız uygulamalar-
dan biri olan ‘Lezzet Ankara’ uygu-
lamasını hizmetinize sunuyoruz.”

MOBİL UYGULAMA İLE Sİ-
PARİŞ VERİLEBİLECEK  

Daha önce üye olan işletmeler, 
“www.lezzetankara.com” internet 
adresi üzerinden portala giriş ya-
parak restoranlarını açık hale ge-
tirirken Lezzet Ankara’dan sipariş 
vermek isteyen vatandaşlar akıllı 
cep telefonlarına mobil uygulama-
yı da indirebilecek.

Büyükşehir Belediyesinin es-
nafa yönelik başlattığı “Lezzet An-
kara” portalına üye olmak isteyen 
işletmeler; “www.lezzetankara.
com” adresi üzerinden restoran 
kaydı yaptırmaya devam edebile-
cek.
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Başkent ulaşımında teknolo-
jik dönüşüm için düğmeye 
basan Ankara Büyükşehir 

Belediyesi, kendi imkanları ile eko-
nomik ömrünü tamamlayan dizel 
otobüsleri yüzde 100 elektrikli 
otobüslere dönüştürerek seri üre-
tim sürecini başlattı.

     EGO Genel Müdürlüğü ve 
BELKA A.Ş. arasında yapılan dönü-
şüm iş birliği kapsamında kullanım 
süresi dolan 7 otobüsün elektrikli-
ye dönüştürülmesi amacıyla devir 
teslim imza töreni düzenlendi.

YAVAŞ: “2022’NİN 
SONUNDA 22 ADET 

OTOBÜSÜN DÖNÜŞÜMÜ 
TAMAMLANACAK”

İmza töreninde yaptığı konuş-
mada Türkiye’nin Paris Anlaşma-

ANKARA ULAŞIMINDA TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM BAŞLADI: 
BAŞKENT’İN ESKİ OTOBÜSLERİ ELEKTRİKLİYE 
DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bundan sonra Ankara’nın sokaklarında inşallah elektrikli 
otobüsleri göreceğiz” diyerek prototipini tanıttığı BELKA A.Ş. tarafından dizelden dönüştürülen yüzde 100 
elektrikli otobüsler için seri üretim süreci başlatılıyor. EGO Genel Müdürlüğü’ne ait ve ekonomik ömrünü 
tamamlayan 7 adet dizel otobüs elektrikliye dönüştürülecek.

sı’na imza attığına vurgu yapan 
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, elektrikli oto-
büs üretimini teşvik edeceklerini 
belirterek, şunları söyledi:      

“Ülkemizin Paris Anlaşması’na 
imza attığı bugünlerde bu konuda, 
çevreye barışık çalışmalara devam 
edeceğiz. Çünkü kentte zaman za-
man yaşıyoruz, şehir selleri oluyor, 
kuraklıklar oluyor. Bunun bir tek 
sebebi var, iklim değişikliği. Onun 
için imzalanan Paris Anlaşması ile 
birlikte sanıyorum yurt dışı kredi-
ler de bu konuda çoğalacak ve biz 
de Ankara’da yaşayan bütün hem-
şehrilerimize daha konforlu bir ya-
şamı kendilerine sunacağız. BEL-
KA büyük bir iş başardı. Türkiye’de 
araştırma yapan,  gençlik grupları 
bize yazmaya başladı. Daha son-
ra dünyanın her yerinden iş birliği 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Ecegül SARAL Behzat Ethem TORUN • Toygar DÜNDAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, BELKA Genel 
Müdürü Dursun Çiçek, Başkent otobüslerinin elektrikliye dönüşümünde seri üretim dönemini 
başlatacak sözleşmeyi imzaladı.
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teklifleri gelmeye başladı. Daha 
sonra her başarılı iş biliyorsunuz 
engellenmeye çalışılır, Türkiye’de 
bazı firmalar aracılığı ile bu işin 
çok gereksiz olduğunu, çok pahalı 
olacağını söyleyerek bu işi yap-
mamızın önüne geçmeye çalıştı-
lar. 99 model otobüsün elektrikli 
otobüse dönüştürülmesi önemli 
değil, buradaki hukukçu, sanayici 
arkadaşlarımın bildiği bir şey var. 
Know-how denilen bir fikir ge-
liştiriyoruz ve dünyada bir ilk ya-
pıyoruz, bunun patenti de alındı. 
Bütün testlerden de geçildi. Dola-
yısıyla elde edilecek know-how’a 
herhalde dünyada şu anda kimse 
fiyat biçemez. Bu kadar önemli 
bir olayı bugün gerçekleştiriyoruz. 
İlk adımı EGO Genel Müdürlüğü-
müzle yaparak inşallah 2022’nin 
sonunda bitecek şekilde 22 adet 
otobüsün teslimini yapacağız.”

ODTÜ ile anlaşıldığı takdirde 7 
tane mavi otobüsün de kampüs içi 
ulaşımda kullanılmak üzere bitiril-
mesini hedeflediklerini söyleyen 
Yavaş, konuşmasını şöyle sürdür-
dü:

“Yurt dışından birçok firma iş 
birliği teklif ediyor. Bunları en ti-
tiz şekilde değerlendirerek hem 
belediyemizin hem Ankara’mızın 
hem de ülkemizin menfaatine en 
uygun olan protokolü mutlaka ya-
pacağız. Bunu da yine tüm Türkiye 
ile paylaşacağız. Bu arada BELKA 
üniversitelerle iş birliği yapıyor. 
Bu yüzden Çankaya Üniversitesi-
ne, rektörümüze, rektör yardımcı-
mıza, ODTÜ’deki öğretim görevli-
si arkadaşlarımın hepsine çok çok 
teşekkür ediyorum. İnşallah Anka-
ra sanayisi ile el ele verdiğimizde 
bu başarıyı 1 adım değil 10 adım 
daha ileri götürerek Ankara’yı ye-
şil dönüşüm merkezi haline geti-
receğiz. İnşallah en kısa zamanda 
binlerle ifade edilecek sayıların 
gerçekleşmesi dileğiyle, hayırlı ol-
sun.” 

SERİ ÜRETİM SÜRECİ           
HIZLANDIRILACAK

Başkentlilere daha konforlu bir 
ulaşım sağlamak ve ihtiyacı kar-
şılamak için BELKA A.Ş. kullanım 
ömrünü doldurmuş, ağır bakımı 
gelmiş 5 veya daha yaşlı tüm dizel 
her model ve segment toplu taşı-
ma araçlarının yüzde 100 elektrikli 
araca dönüşüm çalışmasını bun-
dan sonra seri üretim şeklinde ya-
pılabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü’nden 
teslim alınan kullanım süresi dolan 
7 otobüsün dönüşümü tamam-

landıktan sonra dünyada ilk kez 
dönüştürülen otobüs filosu yolcu 
taşımaya hazır hale gelecek. Ben-
zer segmentte olan EGO Genel 
Müdürlüğü’ndeki 22 dizel otobü-
sün daha sonraki süreçte dönüş-
türülerek yeşil enerji kapsamında 
vatandaşın hizmetine sunulması 
planlanlanırken Çankaya Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği ve 
ODTÜ Malzeme ve Metalürji Mü-
hendisliği bölümü ile teknolojik iş 
birliği protokol çalışması sürdürü-
lüyor.

YENİ OTOBÜSLERDE 
GÜVENLİK VE KONFOR ÖN 
PLANDA OLACAK

Bisiklet taşımaya uygun, yol-
cu bilgilendirme sistemli, panik 
butonlu, araç takip sistemli, yaşlı, 
hamile ve engelli erişimine uygun, 
güvenlik ve kamera sistemli olacak 
yeni otobüsler için Türkiye’de bazı 
belediyeler ve bazı yerel özel şir-
ketler, kullanım süresi dolan oto-
büslerin dönüştürülmesi için BEL-
KA A.Ş. ile temasa geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent’te toplu ulaşımın rahatla-
tılması ve artan ihtiyacı karşılamak 
amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 
168 doğalgaz körüklü, 105 doğal-
gaz solo, 28 dizel körüklü, Devlet 
Malzeme Ofisi’nden alımı yapıla-
cak 51 midibüs, AB hibeli 3 elekt-
rikli otobüs olmak üzere toplamda 
355 yeni ve 22 dönüştürülmüş 
elektrikli otobüsü toplu taşıma fi-
losuna katmayı hedefliyor.
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HAYALET KENT CANLANIYOR: MANSUR YAVAŞ’TAN 
17 YILDIR ATIL OLAN ALCI MAHALLESİ’NE ZİYARET
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 yıldır yol ve altyapı sorunu 
nedeniyle hayalet kente dönen Alcı Mahallesi sakinlerine derin bir nefes aldıracak 
çalışmaları başlattı. Altyapıdan asfalta kadar birçok hizmetin götürüldüğü 
Alcı Mahallesi’ni ziyaret eden Yavaş, mahalle sakinlerine, “Burada yerleşimi 
gerçekleştirecek kreş dahil sosyal tesislerin hepsini biz yapacağız. Benim de 
arzum burada yerleşimin başlaması” dedi.

yor. Burası için yeni bir formüle 
gerek yok. Organize sanayide ça-
lışanlar burada ev sahibi olabilirler 
ya da buraya kiracı olarak taşınıp 
neredeyse işlerine yürüyerek gi-
debilirler” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 
altyapı sorununu çözdüğünü, Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 
de bölgede asfalt serimi gerçekleş-
tirdiğini belirten Yavaş, mahallenin 
canlanması konusunda çalışmalar 
yapacaklarını anlattı:

“Burada yerleşimi gerçekleş-
tirecek kreş dahil sosyal tesisle-
rin hepsini biz yapacağız bir an 
evvel. Pazar yerine, market yeri-
ne bunlara da yardımcı olalım ki 
hareket başlasın. Ben yine ne za-
man isterseniz, gelirim. Dönünce 
de arkadaşlarla tekrar bir çalışma 
yapacağız. Kısa zamanda neler ya-
pabileceğimize bakacağız. Benim 
de arzum, bir an evvel burada yer-
leşimin başlaması. Hem organize 
sanayi bölgelerinde istihdamın 
artması hem de işsizliğin bitmesi.”

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, in-
san odaklı belediyecilik an-

layışı doğrultusunda Başkentlilerle 
bir araya gelerek talep ve sorunları 
yerinde dinlemeye devam ediyor. 

17 yıldır hayalet mahalleye dö-
nen Sincan ilçesi Alcı Mahallesi’nin 
17 yıldır yaşanan yol ve altyapı so-
rununu çözüme kavuşturan Yavaş, 
mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

YAVAŞ: “YİNE NE ZAMAN 
İSTERSENİZ GELİRİM ”

Alt ve üstyapıda başlatılan ça-
lışmaların ardından mahalle sakin-
leriyle buluşan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, tek tek 
sorun ve talepleri dinledi.

Mahallenin ihtiyaçlarının karşı-
lanması için seçimden önce bir söz 
verdiğini ifade eden Yavaş, “Burayı 
hiç unutmadık. Organize sanayi 
bölgelerine çok yakın, onların iş-
çiye ihtiyacı var. Bazı işçiler uzun 
yollar nedeniyle çalışmak istemi-

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın seçimler öncesin-
de ziyaret ederek yaşamın yeniden 
başlayacağı sözünü verdiği Alcı 
Mahallesi’nin altyapı ve kanalizas-
yon sıkıntısını sonlandırmak için 
sahaya inen ASKİ ekipleri; 4 bin 
688 metre pis su ve bin 450 met-
re yağmur suyu hattı olmak üzere 
toplam 6 bin 138 metrelik altyapı 
çalışmalarını tamamladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü ayrıca 
1 adet terfi istasyonu, 1 adet 7 bin 
500 metreküp depo, 1 adet bin 
500 metreküp üst kat depo, 1 adet 
bin 500 metreküp orta kat depo 
ve yaklaşık 98 bin metre iletim 
ve şebeke hattı yaptığı mahallede 
bölge sakinlerinin rahat bir nefes 
almasını sağladı.

Bölgede 13 kilometrelik asfalt 
imalatını tamamlayan Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığı ise toplamda 57 
bin ton sıcak, 89 bin ton da meka-
nik asfalt serimi yaptı.

ASKİ VE FEN İŞLERİ
EKİPLERİ 7/24 ÇALIŞTI

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Behzat Ethem TORUN

Melih KOMŞU
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ASKİ’DEN ÇUBUK’A YATIRIM: AKKUZULU VE 4
MAHALLE KESİNTİSİZ İÇME SUYUNA KAVUŞACAK 
ASKİ Genel Müdürlüğü, kuraklığa bağlı olarak özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla 
Çubuk’un mahallelerinde altyapı atağı başlattı. İlçeye döşenen yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattı sayesinde 
Akkuzulu Mahallesi ile birlikte Kapaklı, Eskiçöte, Akbayır ve Küçükali Mahallesi de sağlıklı ve kesintisiz içme 
suyuna kavuşacak.

su deposunu da yapacağız. Bir ay 
içinde Akkuzulu’nun bir sıkıntısı 
kalmayacak. Sayın muhtarımızla 
konuştuk, kendisi köyün sorunla-
rından bahsetti. En önemli sorun 
içme suyu meselesi. Daha önceki 
çapı 110’luk hat gerçek anlamda 
köyün ihtiyacını karşılamıyordu. 
Bu nedenle çapı 250’lik yeni bir 
hat çektik. Bir de terfi merkezi ya-
pıyoruz. Çubuk merkezden burayı 
besleyecek şekilde pompalarımızı 
aldık. İnanıyorum ki çalışmalar bir 
ay bile sürmeyecek. Pompalarımı-
zı koyacağız, terfi merkezimizin 
betonarmesini de tamamlayaca-
ğız. Dolayısıyla burada içme suyu 
ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmaya-
cak. Kanalizasyon ile ilgili de ufak 
tefek sorunlarımız var. Bunlar da 
yatırım programımızda yer alıyor.”  

“MANSUR BAŞKAN SİYASİ 
AYRIM YAPMADAN 
ÇALIŞIYOR” 

Akkuzulu Mahallesi Muhtarı 
Halil Kökmen ise 2 yıldır yaşanan 
içme suyu sıkıntısı ile ilgili olarak, 
“Kış aylarında takviye su kaynağı-
mız var ancak temmuz geldi mi o 
su ne yazık ki kesiliyor ve bu se-
fer de Çubuk merkezden gelen su 

bize yetmiyor. ASKİ Bölge Müdür-
lüğümüz devreye alınmak üzere 
olduğu müjdesini verdi” dedi.

Bazı basın yayın organlarında 
yer alan “CHP Lideri Kemal Kılıç-
daroğlu’na yapılan saldırı nede-
niyle köylerinin yatırım yapılma-
yarak cezalandırıldığı” yönündeki 
iddiaların gerçeği yansıtmadığını 
da ifade eden Kökmen, şöyle ko-
nuştu:

ASKİ Genel Müdürlüğü, 
Başkent’in birçok nok-
tasında başlattığı altyapı 

yatırımlarına Çubuk ilçesinde de 
hız kesmeden devam ediyor. Çu-
buk Akkuzulu Mahallesi’nin içme 
suyu problemini çözmek için ha-
rekete geçen ASKİ ekipleri, Ak-
kuzulu’nun yanı sıra 4 mahalleye 
kesintisiz ve sağlıklı su taşıyacak 
yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu 
hattını tamamladı.

TERFİ MERKEZİ İNŞAATI 
HIZLA İLERLİYOR

Teknik ekibiyle birlikte Ak-
kuzulu Mahallesi’ni ziyaret eden 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öz-
türk, Çubuk Yavuz Selim Mahal-
lesi’nde inşaatı süren terfi mer-
kezinin de hizmete alınmasıyla 
birlikte Akkuzulu Mahallesi’nde 
en geç bir ay içinde musluklardan 
kesintisiz su akacağını söyledi. 

Akkuzulu Mahallesi Muhtarı 
Halil Kökmen ve mahalle sakin-
leriyle bir araya gelen Öztürk, 
“Başkanımızın selamını getirdim. 
Kendisi tüm ilçelere karşı olduğu 
gibi Çubuk ilçemizin istek ve so-
runlarının çözümüne çok önem 
gösteriyor. Bu amaçla da sorun-
larınızı dinlemek ve taleplerinizi 
alarak çözümlemek için sizlerle 
sık sık bir araya geliyoruz” dedi.

Tamamlanan yaklaşık 5 ki-
lometrelik içme suyu hattının 
Kapaklı, Eskiçöte, Akbayır ve 
Küçükali Mahallerine de kesin-
tisiz su sağlayacağını ifade eden 
Öztürk, şu değerlendirmelerde 
bulundu:   “Size müjde veriyorum 
hatlar çekildi, pompalar alındı 

Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ

Biliyorsunuz şehit cenazesinde 
köyümüzde birtakım 

istemediğimiz olaylar oldu. Anlık 
gelişmeyle Kemal Beye bir saldırı 

gerçekleştirildi. Yaşadığımız su 
sıkıntısının bu saldırı olayıyla 

bir bağlantısı olduğunu 
düşünmüyorum. Mansur Bey 

asla siyasi olarak bir ayrımcılık 
yapmıyor. Zaten bayramın ikinci 

günü köyüme gelerek beni ziyaret 
etti. Sıkıntılarımız hakkında 

bilgi aldı, eksiklerimizi dinledi ve 
yardımcı oldu. Mansur Beyden biz 

memnunuz, Allah da razı olsun. 
Bizim siyasetle işimiz yok, biz 

köyümüze gelen hizmeti biliriz. 
Mansur Başkan bize her türlü 

hizmet ve desteği veriyor.
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Ödülü’ne layık görülmesi nede-
niyle verildi. Ödül törenine katılan 
Yavaş, şöyle konuştu: “Göreve gel-
meden önce birçok eleştirilerde 
bulunduk. Ankara’da yapılan yan-
lışları ortaya koyduk. Dolayısıyla 
biz bu yanlışları yapmamalıydık. 
Çünkü Ankara, milli mücadele-
nin kalbi ve karargahı. Ankara’nın 
değerli seçmenleri 5 yıllığına An-
kara’yı yönetme şerefini bana 
bahşetmiş. O zaman böyle kutlu 
bir şehirde bir belediye başkanı-

MANSUR YAVAŞ’A
13 EKİM’DE ANLAMLI ÖDÜL

Büyükşehir Belediyesi, Anka-
ra’nın başkent oluşunun 98. 
yıl dönümünde renkli etkin-

liklere ev sahipliği yaptı. 13 Ekim 
kutlamaları kapsamında Yenima-
halle Belediyesi ve Ankara Kulübü 
Derneği iş birliğiyle Nazım Hikmet 
Kongre ve Sanat Merkezi’nde dü-
zenlenen “Mazlum Dünyanın Kal-
bi, Başkent Ankara Galası”nda Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’a “Ankara’ya Değer Katan-
lar” ödülü verildi.  

YAVAŞ ANKARA’YA DEĞER 
KATANLAR ÖDÜLÜNÜN 
SAHİBİ OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’a, Yenimahalle Be-
lediyesi ve Ankara Kulübü Derneği 
tarafından düzenlenen ‘Mazlum 
Dünyanın Kalbi, Başkent Ankara 
Galası’nda Ankara’ya Değer Ka-
tanlar ödülü, 21 ülkeden ve 32 
belediye başkanı arasından ‘2021 
Dünya Belediye Başkanı Başkent 

Seda BUGARİ

Barış KAYKUSUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın Başkent 
oluşunun 98. yıl dönümünü tüm gün süren çeşitli 
etkinliklerle kutladı. Yenimahalle Belediyesi ile Ankara 
Kulübü Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Mazlum 
Dünyanın Kalbi, Başkent Ankara Galası”nda Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a “Ankara’ya Değer 
Katanlar” ödülü verildi.
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nın ona göre davranması lazımdı. 
Ne yapılmalıydı? Ankara halkının 
paraları boşa götürmemeliydi, şef-
faf olunmalıydı, sivil toplum kuru-
luşlarıyla iş birliği yapılmalı, ortak 
akla önem verilmeli, kimseyi öte-
kileştirmeden şehri yönetmeli, aç, 
açık kimse kalmamalı, hiçbir ço-
cuk yatağa aç girmemeli ve okul-
larından mahrum kalmamalıydı. 
Biz bunları yaptık, bunlar üzerine 
çalıştık.”

‘2021 Dünya Belediye Başkanı 
Başkent Ödülü’nü pandemi döne-
minde gerçekleştirilen uygulama-
lar, şeffaf yönetim ve eşit hizmet 
anlayışıyla yapılan çalışmalar ne-
deniyle kazandığını vurgulayan Ya-
vaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

BAŞKAN YAVAŞ 
SÜMER EZGÜ VE KENT 
ORKESTRASI’NIN 
KONSERİNİ ÖĞRENCİLERLE 
BİRLİKTE İZLEDİ

Gün boyu büyük bir coşkunun 
ve heyecanın yaşandığı Başkent’te 
98. yıl dönümü kutlamaları özel bir 
konserle devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı, Atatürk Kapalı Spor ve 
Sergi Salonu’nda “Ankara’nın Baş-
kent Oluşunun 98. Yılı Özel Kon-
seri”ne ev sahipliği yaptı. Ünlü sa-
natçı Sümer Ezgü’nün, Şef Kemal 
Günüç yönetiminde Ankara Kent 
Orkestrası ile verdiği konser, Kent 
Orkestrası’nın da 2021-2022 se-
zonunun ilk konseri oldu. 

FOMGET Halk Dansları Top-
luluğu’nun yer aldığı, halayların 
çekildiği program ABB TV’den de 
canlı olarak yayınlanırken, konseri 
izleyen Başkentlileri türküleriye 
coşturan Sümer Ezgü, “Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşla-

Pandemi döneminde yaptıkları-
mızla şu duyguyu Ankara halkının 

kalbine yerleştirdik: Kim darda 
kalırsa açıkta kalırsa biliyor ki 
arkasında Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ve diğer belediye 
başkanlarımız var. Bu yaptığımız 

çalışmalar dünyada çok ilgi gördü. 
Her şeyden evvel Ankara halkı bizi 
bu koltuğa oturttu. Sizlere hizmet 
etmemize vesile oldu. Bu nedenle 
buna emek veren, oylarıyla olsun, 

çalışmalarıyla olsun destek 
olan herkese minnettarım. O 
insanların sayesinde bizler de 

geçmişin karanlıklarını ortadan 
kaldırırken belediye başkanlığının 

nasıl yapılacağını Ankaralılara 
gösteriyoruz. Oy versin vermesin 

herkes şu anda Ankara’da güvenli 
bir şekilde ötekileştirilmeden, 

bizlere güvenerek konfor içinde 
yaşıyor.

rının çabasıyla Ankara ülkemizin 
başkenti, ülkemizi birleştiren bir 
yer oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu, özgürlüğünü ilan etti-
ği bir yer oldu. Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
kimliğinde bütün Ankaralıları bu 
güzel ve coşkulu günde kutluyo-
rum” dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın da katıldığı kon-
serde Başkent’e üniversiteyi oku-
maya gelen yüzlerce öğrenci de 
misafir edildi. Konseri öğrencilerle 
birlikte izleyen Yavaş, yoğun ilgi 
gördüğü öğrencilerle sık sık selfi 
çektirdi.



14        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

ANKARA TERMAL TURİZMDE DE 
ÖNCÜ ŞEHİR OLACAK
‘Ankara’da Termal Turizm’ konulu toplantıya katılan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  “Ortak akıl ile Ankara’nın her alanda 
olduğu gibi sağlık ve turizm alanında da hak ettiği yere gelmesi için 
tüm paydaşlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ile büyükelçilerin görüş ve öneri-
lerini dinleyen Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
yaptığı sunumda şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Sağlık her 
şeyin başı… Bu alanda yapılacak 
her türlü yapılacak yatırım ve hiz-
metin çok değerli olduğunu dü-
şünüyorum. Ankara’da insanı ön-
celeyen yönetim anlayışımızın bir 
gereği olarak şehrimizin destekle-
yici sağlık hizmetlerinin önemli bir 
bileşeni olan termal potansiyelini 
daha da geliştirmek ve uluslarara-
sı iş birliği içerisinde bu imkanları 
yurt dışında da tanıtmak istiyoruz. 
Burada bulunan sektör temsilcile-

riyle birlikte siz değerli büyükelçi-
lerimize bu imkanları göstermek 
ve sizlerin kıymetli görüşlerini 
almak için bir araya gelmiş bulu-
nuyoruz. Ülkemizde ve Ankara’da 
termal kaplıcaların sıcaklıkları 20 
ile 110 santigrat derece arasında 
değişiyor. Akış hızı ise saniyede 2 
ile 50 litre arasında. Hem Türkiye 
hem Ankara olarak maden kay-
nakları açısından potansiyelimizin 
çok düşük bir potansiyelini kulla-
nıyoruz. Ortak akıl ile Ankara’nın 
her alanda olduğu gibi sağlık ve 
turizm alanında da hak ettiği yere 
gelmesi için tüm paydaşlarımız ile 
çalışmaya devam edeceğiz.”

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, Başkent turizmini 
canlandıracak ve kentin 

kültür ve tarihini gelecek nesil-
lere aktaracak projeleri hayata 
geçirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, katılımcı 
yönetim anlayışı doğrultusunda 
Ankara Politikalar Merkezi iş bir-
liği ile Sheraton Otel’de düzenle-
nen “Ankara’da Termal Turizm” 
konulu toplantıda sektör temsil-
cileri ve büyükelçilerle bir araya 
geldi.

Termal turizmin Başkent’te 
canlandırılmasını ve tanıtılmasını 
hedeflediklerini belirterek, top-
lantıya katılan sektör temsilcileri 

Zeliha BAĞDAŞ

Behzat Ethem TORUN

YAVAŞ: “BAŞKENT’İN 
TERMAL TURİZM 
POTANSİYELİNİ 
GELİŞTİRMEK VE 

TANITMAK İSTİYORUZ”
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MANSUR YAVAŞ 600 MİLYON TL’LİK 
KARA KIŞ DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI
Başkent’te sosyal yardım anlayışını kökten değiştirerek kapı kapı kömür dağıtma devrine 
son veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sosyal yardım alan aileler için ‘Kara Kış 
Destek Paketi’ni hazırladı. Başkan Mansur Yavaş, “600 milyon TL’lik KARA KIŞ DESTEK 
PAKETİMİZİ başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz” dedi.

Ecegül SARAL

Emre ŞENOĞLU • ARŞİV

Başkent’te sosyal yardım anla-
yışını kökten değiştiren uy-
gulamalara imza atan Ankara 

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sa-
hibi ailelere yönelik destek paket-
lerini çeşitlendirmeye devam edi-
yor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, 
sosyal medya hesapları üzerinden 
yaptığı paylaşımda ‘Kara Kış Des-
tek Paketi’ni açıkladı.

600 MİLYON TL’LİK DESTEK 
PAKETİ

Sosyal belediyecilik anlayışı 
kapsamında Başkent’te ‘bir elin 
verdiğini diğeri görmeyecek’ di-
yen Yavaş yaptığı duyuruyla, “600 
milyon TL’lik KARA KIŞ DESTEK 
PAKETİMİZİ başlatıyor, Ankara 
ayazında dayanışmayla ısınıyoruz. 
Başkent’te kimse yatağa aç gir-
meyecek, okumayan hiçbir çocuk 
kalmayacak. Çetin günleri birlikte 
aşacak, güneşli günlere birlikte 
ulaşacağız” dedi.

Yavaş, sosyal yardım alan aile-
lere şu sözlerle seslendi:

“Bugüne kadar sizlerle birlik-
te 6 Milyon Tek Yürek olduk, hiç 
kimsenin ‘Bu kentte benim kim-
sem yok mu?’ sorusunu cevapsız 
bıraktırmadık. Cumhuriyetimizin 
Başkentini iyiliğin de başkenti ha-
line hep birlikte getirdik. Bir yan-
dan kuraklık, bir yandan pandemi 
süreci, bir yandan da ekonomik 
koşullar nedeniyle hemşehrileri-
mizin büyük bir kısmının çeşitli 
zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bu 
sorunu aşmak için yeni bir sayfa 
açıyor, kara kış destek paketimizi 
açıklıyoruz. Yeni destek paketi-

mizde, kömür kullanmayan ihtiyaç 
sahibi ailelerimize doğalgaz des-
teğinde bulunacağız. Bu desteğe, 
başvuru durumuna göre 400 mil-
yon liralık bütçe ayırırken, ayrıca 
aralık ayında 220 bin ailemizin 
Başkent Kartına 500 liralık toplam 
110 milyon liralık destek tutarının 
yatırılması için de çalışmalarımızı 
tamamlamak üzereyiz.”

KAPIDA KÖMÜR 
DAĞITIMINA SON

Başkent’te sosyal yardım an-
layışını değiştiren “Başkent Kart” 
sistemini hayata geçiren Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi aile-
lere yönelik yapılan kömür yardımı 
için de yeni bir uygulama başlattı.

Sardis Ödülleri’nde 3 altın ödül 
alan ‘Başkent Kart’ uygulama-
sı ile sosyal yardım alan ailelerin 
yüzünü güldürmeye devam eden 
Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma 
devri Ankara’da sona erdi. 28 bin 
609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent 
Kartlarına kömür alımına özel 2 
bin 150’şer TL‘den toplamda 61 
milyon 509 bin 350 TL yatırdık. 
Bir elin verdiğini diğer el görme-
den çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 
dedi.

YAVAŞ’TAN ÖĞRENCİLERE 
VE BAŞKENT KARTLILARA 
YENİ MÜJDE

Tüm bunların dışında, gelecek 
eğitim dönemi için sosyal yardım 
alan ailelerin çocuklarına da müjde 
veren Yavaş, yeni yıldan itibaren 
gıda yardımları konusunda yeni 

düzenlemeler yapacaklarını da 
açıkladı:

Tüm bunların yanında, yılba-
şından itibaren, sosyal yardım 
alan her ailemizin Başkent Kar-
tıyla günlük birer ekmek ve aylık 
birer kilo et alabilmeleri için hazır-
lıklarımızı sürdürüyoruz. Gelecek 
eğitim döneminde, 20 bin civarın-
da evladımızın da servis ücretle-
rini ödemeye başlayacağız. Hiçbir 
çocuğumuz yatağa aç girmesin, 
kimse aç ve açıkta kalmasın diye 
hazırladığımız kara kış destek pa-
ketimiz ile çetin ayları birlikte aşa-
cak, güneşli günlere hep birlikte 
ulaşacağız.

Büyükşehir Belediyesi, sos-
yal yardım alan ailelere verilen 
Başkent Kartlara bugüne kadar 
yaklaşık 140 milyon TL ödeme ya-
parken, geçtiğimiz aylarda okullar 
açılmadan önce 164 bin 910 öğ-
renciye de yaklaşık 25 milyon TL 
eğitim desteği sağlamıştı. 

28 bin 609 sosyal yardım alan 
ailenin Başkent Kartlarına kömür 
alımına özel ayrıca 61 milyon 509 
bin 350 TL bakiye tanımlanmıştı.
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BÜYÜKŞEHİR ATIK YAŞ SEBZE 
VE MEYVELERİ GÜBREYE 
DÖNÜŞTÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Topraktan aldığımızı toprağa 
verelim” sloganı ile Ankara Toptancı Hali’ndeki atık yaş ve sebzeleri 
çöpe atmadan gübre üretiyor. Geri dönüştürebilen hiçbir ürünü 
ziyan etmeyeceklerini belirten Başkan Mansur Yavaş, “Bu amaçla 
sebze halinden topladığımız atık sebze ve meyveleri organik 
gübreye dönüştürerek çiftçimize dağıtacağız” dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, çevre dostu uygulamala-
rıyla hem ekonomiye katkı 

sağlıyor hem de atık malzemeleri 
değerlendiriyor.

Sürdürülebilir çevre anlayışını 
yaygınlaştıran projelere imza ata-
rak daha önce park ve rekreasyon 
alanlarından biçilen çimleri gübre-
ye dönüştüren Büyükşehir Bele-
diyesi şimdi de atık yaş sebze ve 
meyveleri gübreye dönüştürmeye 
başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş da sosyal 
medya hesapları üzerinden yaptığı 
paylaşımla geri dönüşümün öne-
mine dikkat çekerek, “Hayatın her 
geçen gün daha da pahalılaştığı 
bugünlerde geri dönüştürülebilir 
hiçbir ürünü ziyan edemeyiz. Bu 
amaçla sebze halinden topladığı-
mız atık sebze ve meyveleri orga-

nik gübreye dönüştürerek çiftçi-
mize dağıtacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi BELKA 
A.Ş. ile Ankara Toptancı Hali ara-
sında imzalanan protokol kapsa-
mında atık yaş sebze ve meyveler 
toplanarak geri dönüşümle bun-
dan sonra gübreye dönüştürüle-
cek. 

Toptancı Hali’nde çöpe atılmak 
üzere ayrılan yaş sebze ve meyve-
yi değerlendiren BELKA A.Ş. “Top-
raktan aldığımızı toprağa verelim” 
sloganı ile organik gübre üretmek 
için harekete geçti. 

ÜRETİLEN ORGANİK 
GÜBRE BAŞKENT’TEKİ 
TARIM ARAZİLERİNDE 
KULLANILACAK

Ankara Toptancı Hali’nden 
BELKA Hasan Yalçıntaş Yenilene-
bilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Merkezi’ne getirilen atık yaş seb-
ze ve meyvelerin kompostlama 
işlemi sonucunda organik gübre-
ye dönüştürüldüğü bilgisini veren 
Merkez Proje Müdürü Gül Barut, 
üretilen organik gübrenin tarım 
arazilerinde kullanılacağını söyledi.

Tasarruf odaklı anlayışla tarım 
arazilerinden yüksek verim elde 
etmeyi de amaçladıklarının altını 
çizen Barut, şöyle konuştu: “An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın çevre dostu anla-
yışı ile park ve bahçelerde biçilen 
çimleri ve Ankara Toptancı Hali’n-
den topladığımız atık yaş sebze ve 
meyveleri BELKA Hasan Yalçıntaş 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tek-
nolojileri Merkezi’ne getirip or-
ganik gübreye dönüştürüyoruz. 
Ürettiğimiz bu gübreyi daha sonra 
toprağını ekime hazır hale getiren 
çiftçilerimize vereceğiz.”

Seda BUGARİ Emre ŞENOĞLU

TOPRAKTAN 
ALDIĞIMIZI 
TOPRAĞA
VERELİM
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’in tarihi ve 
kültürel değerleri kadar 

simge haline dönüşen alanlarına 
da sahip çıkmayı sürdürüyor.

Küresel kuraklık nedeniyle 
peyzaj ve yenileme çalışmalarında 
tasarruf odaklı yönetim anlayışını 
yaygınlaştıran Büyükşehir Beledi-
yesi Çevre Koruma ve Kontrol Dai-
re Başkanlığı, Ankara’nın en büyük 
parklarından biri olan Gençlik Par-
kı’ndaki havuzları yeniden çalışır 
hale getirdi. 

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE 
MALİYET DÜŞTÜ

2018 yılından bugüne kadar 
arızalı ve atıl durumda olan ha-
vuzlarda su ve enerji tasarrufu 
sağlayan bakım, onarım ve yalıtım 
çalışması gerçekleştiren Büyükşe-
hir Belediyesi, havuzları yeniden 
devreye soktu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı Peyzaj Mimari Sema To-
kat, maliyetleri düşüren ve tasar-
ruf sağlayan çalışmalar hakkında 
şu bilgileri verdi:

BAŞKENT’İN SİMGESİ GENÇLİK 
PARKI’NDA HAVUZLAR YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bugüne kadar atıl durumda 
bulunan Gençlik Parkı’ndaki havuzları yenileyerek hem yeniden devreye 
soktu hem de ciddi oranda su ve enerji tasarrufu sağladı. Havuzlardaki 
müzikli danslı fıskiye sisteminin bakım, onarım ve yalıtım çalışmalarının 
mevcut maliyeti yaklaşık 10 milyon TL tutarken sistem değişikliğine giden 
Büyükşehir tüm bu çalışmaları yaklaşık 300 bin TL’ye mal etti.

Gençlik Parkı’ndaki havuzlarımız 
5 etaptan oluşuyor ve yaklaşık 
45 bin metrekarelik bir alanı 

kapsıyor. 2018 yılında arızalanan 
müzikli danslı sistemin tamir 
edilmesi, bugünkü kura göre 
yaklaşık 10 milyon TL gibi bir 
maliyet tutuyordu. Biz de bu 

sistemi değiştirmeye karar verdik. 
30 metrelik 3’lü fıskiye sistemine 

geçiş yaptık. Bunu da yaklaşık 
300 bin TL’ye mal ettik. Çalışma-

larımızın amacı havuzları yeniden 
devreye sokarken, su tasarrufu 
sağlamaktı. Havuzlarımızda su 
yalıtımı yaptık ve büyük oranda 

su tasarrufu sağladık.

Seda BUGARİ Ali İhsan CANSIZ



18        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

GERSAN SANAYİ SİTESİ’NDE 25 YILLIK 
ALTYAPI SORUNU TARİHE KARIŞTI
ASKİ Genel Müdürlüğü, 500 iş yeri ile 3 bin esnafa ev sahipliği yaparak Başkent’te ticari hayata yön veren önemli 
merkezlerden GERSAN Sanayi Sitesi’nin sorunlu atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını yeniliyor. 3 bin 
esnafı etkileyecek çalışma ile ilgili bölgede incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Büyük 
bir sorunu çözdük, hayırlı olsun” dedi. 

kanalizasyon hatlarının yenilen-
mesi işine başladık. Bunun yanı 
sıra başlamışken yağmur suyu 
hatlarını da bitirdik. Yaklaşık 4 ki-
lometreye yakın bir imalatımız söz 
konusu.” 

Tozlanmanın dışında yağmur 
sırasında yaşanan göllenme ve 
kanalizasyon taşkınları nedeniyle 
bölge esnafının şikayetçi olduğuna 
dikkat çeken Öztürk, “Bu çalışma-
mızdan dolayı esnafın mutlu olma-
sı bizi de çok mutlu etti. 10 gün 
içinde buradan çıkmış olacağız. 
Büyük bir sorunu çözdüğümüzü 
düşünüyorum, hayırlı olsun” dedi. 

“ASKİ CANSİPARANE 
DESTEK VERDİ” 

GERSAN Sanayi Sitesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Akkaya 
da ASKİ’nin yoğun bir mesai içinde 
çalıştığını belirterek, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

ASKİ Genel Müdürlüğü, ağır-
lıklı olarak gıda imalat ve 
toptancılarının bulunduğu 

Yenimahalle ilçesindeki GERSAN 
Sanayi Sitesi’nin 25 yıllık kanayan 
yarası altyapı sorununa el attı.

Sanayi sitesine yaklaşık 4 kilo-
metrelik atık su ve yağmur suyu 
hattı döşenmeye başlanırken, böl-
gede incelemelerde bulunan ve 
esnafı ziyaret eden ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, ekono-
mik ömrünü tamamlayan hatlar 
ve yıllardır yaşanan kanalizasyon 
taşkınları nedeniyle özellikle dük-
kanların alt katlarını su bastığını 
söyledi.

YAKLAŞIK 4 KİLOMETRELİK 
İMALAT 

200 milimetre çapındaki mev-
cut hattın debiyi kaldırmadığı-
nı belirten Öztürk, sorunu kalıcı 
olarak çözebilmek için GERSAN 
Sanayi Sitesi’nde 3 bin 717 metre 
atık su ve 208 metre de yağmur 
suyu hattı imalatı gerçekleştirildi-
ğini açıkladı. 8 Eylül 2021 tarihin-
de yapımına başlanan hattın en 
kısa sürede tamamlanacağını ifade 
eden Öztürk, şöyle konuştu: 

“Ticari hayatın büyük bir yo-
ğunlukta yaşandığı GERSAN 
Sanayi Sitemizde artık ihtiyaca 
cevap vermeyen küçük çaptaki 

Altyapımız eskimişti. Sağ 
olsun ASKİ, cansiperane 

ve büyük bir gayretle bize 
bu konuda destek verdi, 

minnettarız. Dükkanlarımızın 
alt katlarını sıklıkla su 

basıyordu. Sitede drenaj 
çalışması yapıldı. İnşallah 

bu sorunun tekrarını 
yaşamayacağız. GERSAN 
esnafı 35 senedir hizmete 

susamıştı. Öncelikle Mansur 
Başkana çok teşekkür 

ediyorum. Kendisi bizi ziyaret 
ettiğinde GERSAN yönetimi 

olarak sıkıntılarımızı 26 
başlıkta dile getirmiştik. Şimdi 

köprümüz ve altyapımız 
yapıldı. Mansur başkana 

güveniyorum.

Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ
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nan Gazi Park’ta bu açılışa katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Yavaş, 
Başkentlilere şu sözlerle seslendi:  

Yavaş, Başkent’i sanatın da başkenti yapmakta kararlı olduklarını be-
lirterek, şöyle konuştu:

“Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılından başlayarak Sakarya Za-
feri’ne ve daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve Cum-
huriyetin 100. yılına yaklaşıyoruz. İnşallah 100. yılı hep birlikte coşkuyla 
kutlayıp ikinci yüzyıla hep birlikte adım atacağız. Bildiğiniz gibi pandemi 
nedeniyle tiyatrolarımız sanattan uzak kaldı, Ankara da sanattan uzak 
kaldı ama özledik. Bizler sanatçılarımızı özledik, oyunları özledik onlar 
da alkışları özlediler. İnşallah bugünden itibaren Ankara’nın her yerinde 
sanatın her türlüsünü ve özellikle tiyatroların perde demesiyle birlikte 
onları alkışla buluşturacağız, biz de sanata doyacağız. Onun için hepinize 
hoş geldiniz diyorum ve perde diyorum.”

ANKARA TİYATROLARI MANSUR YAVAŞ’IN 
KATILIMIYLA YENİ SEZONA ‘VE PERDE…’ DEDİ
Ankara Tiyatroları’nın sezon açılışı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin organizasyo-
nuyla şenliğe dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizler sanatçılarımızı özledik, oyunları 
özledik, onlar da alkışları özlediler. Şimdi bizler tekrar sanata saygı duyan bir yönetim olarak inşallah 
hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz ve perde diyorum” dedi.

 Ecegül SARAL Behzat Ethem TORUN • Emre ŞENOĞLU

Maalesef Cumhuriyetin geliştiği kadar ülkemizin geliştiği 
kadar sanatta çok geliştiğimizi söyleyemeyiz. Özellikle son 

yıllarda biliyorsunuz Ankara sanata saygı duyulmayan bir kent 
olmuştu. Şimdi bizler tekrar sanata saygı duyan bir yönetim 
olarak inşallah Ankaralı hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla 

buluşturmak istiyoruz.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Ankara’yı sanatın ve 
kültürün de başkenti haline 

getirme hedefi doğrultusunda ça-
lışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ve Ankara Kent Konseyi iş birliği 
ile ‘Ankara Tiyatroları Sezon Açılış 
Şenliği’, Gazi Park’ta gerçekleştiril-
di. 7’den 70’e Başkentlilerin yoğun 
ilgi gösterdiği sezon açılışına Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş da katıldı.

 “SANATÇILARIMIZI 
VE OYUNLARI ÇOK 

ÖZLEDİK”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

gelecek nesillere emanet ettiği 
Atatürk Orman Çiftliği’nde bulu-



20        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

nırken Koyunpazarı, Karakaş ve 
Pirinç Sokak’ta aydınlatma çalış-
maları kapsamında 30 adet deko-
ratif armatür lamba kullanıldı.

Bölgenin tarihi dokusunu boz-
madan gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucunda sokaklar kırmızı, beyaz, 
sarı, mavi ve turuncu dekoratif 
lambalarla rengarenk bir görünü-
me sahip oldu.

BAŞKENT TURİZMİNİN 
KALBİ ANKARA KALESİ 
IŞIL IŞIL
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 
Ankara Kalesi’nin bulunduğu Koyunpazarı Yokuşu, Karakaş 
ve Pirinç Sokak’ı rengarenk armatür lambalarla donattı. Geri 
dönüşümle yeniden kullanıma sunulan armatür lambalar 
sayesinde 100 bin TL tasarruf elde edildi.

Toygar DÜNDAR • Yunus Emre AYAN

Erhan YUMŞAK

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’in dört bir 
yanında ihtiyaç duyulan 

sokak, cadde ve bulvarlarda ay-
dınlatma çalışmalarına hız kesme-
den devam ediyor.

Başkent’in turizm merkezle-
rinden ve tarihi mekanlarından 
birisi olan Ankara Kalesi’nde de 
aydınlatma çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, Koyun-
pazarı Yokuşu’nu da programına 
aldı. Kent Estetiği Daire Başkan-
lığına bağlı ekipler, esnaf ve va-
tandaşlardan gelen yoğun talep 
üzerine Koyunpazarı Yokuşu’nu 
rengarenk dekoratif aydınlatma 
armatürleriyle donattı.

Daha önce MKE Ankaragücü 
Spor Kulübü’ne ait Tandoğan Te-
sislerini baştan aşağı yenileyen 
Kent Estetiği Daire Başkanlığı, bu-
radan çıkartılan ve kullanılmayan 
eski armatür lambaları onararak, 
bakımdan geçirdi.

Geri dönüşümlü malzemelerin 
yeniden değerlendirilmesi saye-
sinde 100 bin TL tasarruf sağla-

GERİ 
DÖNÜŞÜMLE 
100 BİN TL’LİK 

TASARRUF
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MANSUR YAVAŞ EV SAHİPLERİNİ ÖĞRENCİLER İLE 
BULUŞTURACAK KİRALIK EV PORTALI OLUŞTURDU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’ya üniversiteye okumaya gelen ancak 
barınma sorunu yaşayan öğrenciler için kiralık ev arama portalı da oluşturdu. Öğrencilere evlerini 
kiralamak isteyen ev sahipleri ile üniversitelileri buluşturacak bir kiralık ev arama portalı hazırladıkla-
rını duyuran Yavaş, “Başkent hepimizin yuvası” dedi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
öğrencilerin hayatını kolay-

laştıran uygulamalara bir yenisini 
daha ekledi.

Başkent’e üniversiteyi okuma-
ya gelen ancak barınma sorunu 
yaşayan öğrencileri, şefkat evleri 
ile kiralanan yurt ve otellere yer-
leştiren Yavaş şimdi de kiralık ev 
arayan öğrencileri ev sahipleriyle 
buluşturacak bir kiralık ev arama 
portalı oluşturdu.

Yavaş, evlerini kiraya vermek 
isteyen vatandaşlarla öğrencileri 
bir araya getirecek ev arama por-
talı hazırladıklarını sosyal medya 
hesapları üzerinden duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinin “ht-
tps://ogrencievi.ankara.bel.tr” 
adresi üzerinden ‘öğrenci dostu 
ev kiralama portalı’nda yer alan 
ilanlara ulaşmak isteyen öğrenci-
ler ile evini kiraya vermek isteyen 
mülk sahiplerine seslenen Yavaş, 
“Ankara’da öğrencilik bir başkadır. 

Gençlerimizin üniversite hayatını 
tüm güzellikleriyle yaşaması için 
çalışıyoruz. http://ogrencievi.an-
kara.bel.tr üzerinden evini kiraya 
vermek isteyen vatandaşlarımız 
ile öğrencilerimizi doğrudan bu-
luşturuyoruz. Başkent hepimizin 
yuvası” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hizmete açılan öğrenci dostu 
ev kiralama portalındaki ilanlara 
ulaşmak isteyen öğrenciler ya da 
mülk sahiplerinin önceden inter-
net sitesine kayıt olması gerekiyor.

Erhan YUMŞAK Ramazan KARACA

YAVAŞ: 
“BAŞKENT 
HEPİMİZİN 

YUVASI”
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BÜYÜKŞEHİR’DEN
LED AYDINLATMALI 
ENGELLERİ AŞAN PARK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine “Meydan Projesi” 
kapsamında Çankaya Birlik Mahallesi 448. Cadde ile 457. Cadde kesişiminde atıl durumda olan 
alanı engelli vatandaşların da kullanabileceği bir parka dönüştürdü. 

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, “Meydan Projesi” 
kapsamında Çankaya Birlik 

Mahallesi’nde yıllardır atıl durum-
da bulunan bir alanı engelli vatan-
daşların da kullanabileceği park 
alanına dönüştürdü.

Yenilikçi oyun grupları ile 
engelli vatandaşlar düşünülerek 
de tasarlanan ve Büyükşehir Be-
lediye Meclisi’nde Şehit Kıdemli 
Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven 

adı verilen park, Başkentlilerin hiz-
metine açıldı. 

YENİ NESİL OYUN ALANLARI 
BÜYÜKLERE DE HİTAP 
EDİYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı, vatandaşlardan gelen 
yoğun talep üzerine Çankaya 
Birlik Mahallesi, 448. Cadde ile 
457. Cadde kesişiminde yer alan 
5 dönümlük atıl meydanı; çocuk-

 Zeliha BAĞDAŞ  Toygar DÜNDAR  Melih KOMŞU

lar kadar büyüklerin ve engelli va-
tandaşların da kullanabileceği yeni 
nesil oyun alanları ile donattı.

İçinde kum kepçesi, oyun 
tepesi, trambolin, hare salıncak, 
anne bebek salıncağı, dönen bisik-
let, engelsiz tahterevalli, engelsiz 
salıncak, tekerlekli sandalye salın-
cağı, kaydırak, amfi ve ledli salın-
caklar gibi çeşitli oyuncakların yer 
aldığı parka 7’den 70’e Başkentliler 
gece-gündüz yoğun ilgi gösteriyor.


