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Mamak’ta hak sahibi hemşehrilerimiz vuslata ersin, 10 yılı aşan sürgünleri son 
bulsun diye başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.
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400 MİLYONLUK DESTEK BAŞLADI:
SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERE İLK 
DOĞALGAZ ÖDEMESİ YATIRILDI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açıklanan ‘Kara Kış Destek Paketi’ kapsamında 
sosyal yardım alan 186 bin 209 ailenin Başkent Kartı’na 500 TL tutarında ilk doğalgaz ödemesi 
yatırıldı. Yavaş, 4 ay boyunca bu ailelere toplamda 2 bin 150’şer TL’den 400 milyon 349 bin 350 TL’lik 
doğalgaz desteğinin sağlanacağını duyurdu.

Hane başına 4 ay için toplamda 
2 bin 150 TL’lik doğalgaz desteği 
sağlayacak olan Büyükşehir Bele-
diyesi, kasım ayından sonra 3 ay 
boyunca her ayın 16’sında sosyal 
yardım alan 186 bin 209 ailenin 
Başkent Kart’larına doğalgaz öde-
mesi yapacak.

Sosyal yardım alan aileler 
bundan sonra Başkent Kart’ları 
ile abone numaralarını girerek gaz 
kiosklarından doğalgaz kartlarına 
yükleme yapabilecek ya da faturalı 
borçlarını ödeyebilecek. Yatırılan 
tutarlar; doğalgaz faturası, kartlı 
sayaçlar ve “http://gazmatik.com.
tr/” adresinde konumları bulunan 
gaz kiosklarından sadece doğalgaz 
yüklemelerinde geçerli olacak.

den gelecek, birlikte iyileşeceğiz” 
dedi.

“186 bin 209 ailemizin Başkent 
Kart’larına 4 ayda toplam 2 bin 
150’şer TL’den 400 milyon 349 bin 
350 TL doğalgaz desteğimizin 500 
TL’lik ilk ödemesini bugün gerçek-
leştirdik” diyen Yavaş, 500 TL’lik 
ilk doğalgaz ödemesinin Başkent 
Kart’lara yatırıldığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye-
si sosyal belediyecilik anla-
yışı doğrultusunda destek 

ödemelerini çeşitlendirerek Baş-
kentlilerin yanında olmaya devam 
ediyor.

Türkiye’de bir ilke imza atan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde 
açıkladığı ‘Kara Kış Destek Paketi’ 
kapsamında sosyal yardım alan 
186 bin 209 aileye ilk kez doğal-
gaz desteği sağlandığını açıkladı. 
Sosyal medya hesapları üzerin-
den yaptığı duyuru ile Büyükşehir 
Belediyesinin ailelerin Başkent 
Kart’larına 500 TL’lik ilk doğalgaz 
ödemesini gerçekleştirdiğini belir-
ten Yavaş, “Her zorluğun üstesin-

İLK 
ÖDEME 16 
KASIM’DA 

YAPILDI

Erhan YUMŞAK ARŞİV



2        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

hiplerini evlerine kavuşturmak için 
harekete geçen Büyükşehir Bele-
diyesi, inşaat çalışmalarında adım 
adım ilerliyor.

Dutluk, Derbent ve Araplar 
Mahallerini içine alan 4, 5 ve 6’ncı 
etaplarda sosyal donatıya sahip 
binaların inşaatının hızlı bir şekilde 
devam ettiğini belirten Özel Pro-
jeler ve Dönüşüm Daire Başkanı 
Hüseyin Gazi Çankaya, şu bilgileri 
verdi: “Mamak Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları 2008 yılında başlamış. 
Bu bölgeden 19 bin gecekondu-
nun yerine yaklaşık 25 bin düzenli 
konutun yapılması planlanmış. 
2019 yerel seçimlere geldiğimiz-

BÜYÜKŞEHİR’DEN MAMAK’TA 
KENTSEL DÖNÜŞÜM ATAĞI:
İNŞAAT ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ta-
rafından 30 Ağustos Zafer 

Bayramı öncesinde düzenlenen 
toplu açılış töreninde temeli atı-
lan, Dutluk, Derbent ve Araplar 
Mahallerini kapsayan 4, 5 ve 6’ncı 
etaplarda inşaat çalışmalarına baş-
landı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, mahalle kültürünün 
yaşatılacağı ve sosyal donatılara 
sahip 4 bin 500 modern konutun 
tamamlanarak 2 yıl içerisinde hak 
sahiplerine teslim edileceğini sos-
yal medya hesapları üzerinden şu 
sözlerle duyurdu:

“Mamak’ta hak sahibi hem-
şehrilerimiz vuslata ersin, 10 yılı 
aşan sürgünleri son bulsun diye 
başlattığımız kentsel dönüşüm ça-
lışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 4 
bin 500 konut inşamızı 2 yıl içinde 
tamamlayıp mahzun kalan yüz-
lerin yeniden güldüğünü görmek 
istiyoruz.”

Yıllardır mağdur olan hak sa-

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Kentsel Dönüşüm 
alanında çalışmalarını hızlandırdı. “Mamak’ta hak sahibi 
hemşehrilerimiz vuslata ersin, 10 yılı aşan sürgünleri 
son bulsun diye başlattığımız kentsel dönüşüm 
çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” diyen Başkan Mansur 
Yavaş, 4 bin 500 konutun hak sahiplerine 2 yıl içerisinde 
tamamlanarak teslim edileceğini açıkladı.

Zeynep Esra ŞAHİN

Ali İhsan CANSIZ

Melih KOMŞU

MAMAK KENTSEL 
DÖNÜŞÜM PROJESİ 

ADIM ADIM
İLERLİYOR
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de 13 bin 500 sözleşmeden 4 bin 
500 tanesi yapılıp teslim edilmiş, 
geriye kalan 9 binin üzerinde ge-
cekondunun ise hak sahipleri ta-
rafından beklendiğini gördük. Biz 
2020 yılı ile 4, 5 ve 6’ncı etaplarda 
yani Dutluk, Derbent ve Araplar 
Mahallesinde sondajını yaptığı-
mız yerlerde 29 Ağustos’ta temeli 
attık ve şu anda inşaata başladık. 
Tabii bu inşaata başlamanın haklı 
bir gururunu da yaşıyoruz. Kısa bir 
sürede burada yapılacak konut-
ların teslimiyle vatandaşlarımızın 
da sorunlarını çözmüş olacağız. 
Bu alanlarda 4 bin 500 konut ya-
pılacak ve yaklaşık 2 yıl içerisinde 
de tamamlanacak. Önümüzdeki 
5 ya da 6 ay içerisinde burada 24 
ayrı yerde 71 blokta bu konutların 
yükseldiğini göreceğiz.”

Geriye kalan 5 bin konuttan 
850 tanesinin de projesinin hazır-
landığını ve bu konutların inşaatı-
na 2022 yılında başlamayı hedef-
lediklerini ifade eden Çankaya, 
“Geriye kalan tüm konutların imar 
planı ve parselasyon sorunları da 
çözüldü, projelendirme çalışma-
ları devam ediyor. Bu konutların 
sadece belediye imkânları ile ya-
pılması dışında vatandaşlar isterse 
kendileri müteahhitlere de verebi-
lecekler” dedi.

MAMAKLILAR HAK 
ETTİKLERİ MODERN 
KONUTLARA KAVUŞUYOR

 Kentsel tasarımında yeşil alan-
dan yürüme yollarına, anaoku-
lundan kreşe kadar mahalle kül-
türünün yaşatılacağı alanların yer 
alacağına dikkat çeken Çankaya, 
şu açıklamalarda bulundu:

“Başladığımız konutlarda kent-
sel tasarım mahalle kültürünü ye-
niden yaşatacağız. Yeşil alanları, 
yürüme yolları, spor alanları olan 
ve insanların daha rahat yaşa-
yabileceği daha kaliteli konutlar 
yapacağız. Aynı zamanda buranın 
ihtiyacı olan kreş, anaokulu sos-
yal tesisler gibi altyapı gibi şeyleri 

de birlikte tesis edeceğiz. Yani 2 
yıl sonra burada yeni bir Mamak’ı 
daha düzenli daha kentle entegre 
olmuş yaşanabilir bir Mamak’ı inşa 
etmiş olacağız.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KİRA YÜKÜNDEN 
KURTULACAK

Mamak Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi’nin tüm etaplarını tamamlama-
yı amaçlayan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, konutların teslimiyle 
kira ödemelerinden tasarruf elde 
edecek.

Yıllık 50 milyon TL üzerinde hak 
sahiplerine yapılan kira ödeme-
lerinin sona ereceğini vurgulayan 
Çankaya, “Mamak Kentsel Dönü-
şüm alanı 740 hektar büyüklüğün-
de aşağı yukarı Yozgat kent mer-
kezi büyüklüğünde bir alan. Geri 
kalan kısımlarda imar planı proble-
mi olan 2 ve 3’üncü etaplar dediği-
miz Tepecik, Köstence ve Dostlar 
Mahallerinin olduğu bölgede imar 
planı sorunlarını da çözdük. Şu an 
parselasyon yapılıyor. Orası da bit-
tiğinde hemen kentsel tasarım ile 
yapılaşmaya geçeceğiz” diye ko-
nuştu.

8, 9 VE 10’NCU 
ETAPLARIN KENTSEL 
TASARIM ÇALIŞMALARI 
TAMAMLANDI

Bir bütün hâlinde çalışmaların 
değerlendirildiği Mamak Kent-
sel Dönüşüm Projesi’nde 8, 9 ve 
10’uncu etapların kentsel tasarım 
çalışmalarının tamamlandığına 
dikkat çeken Büyükşehir Belediye-
si Özel Projeler ve Dönüşüm Dai-
re Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya 
proje detayları hakkında da bilgi 
verdi.  Çankaya, şu değerlendirme-
lerde bulundu:

“Samsun yolu üzerinde bu-
lunan 8, 9 ve 10’uncu etaplarda 
Küçükkayaş ve Şahap Gürler gibi 
mahallerimizin olduğu yerlerde 
de kentsel tasarım çalışmalarını 
tamamladık. Orada da çok kon-
forlu ve kaliteli konutların, yaşam 
alanlarının yapımına başlayacağız. 
Esasen Mamak Kentsel Dönüşüm 
alanının her yerinde toptan yeni-
den bir kent oluşturuyoruz ama 
bu kent betona gömülmüş bir kent 
olmayacak. Bütün amacımız bura-
daki mağduriyeti gidermek ve 10 
yıldan fazladır konutlarını bekle-
yen vatandaşlarımızın bir an önce 
bu sorununu çözmek.”
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ALTYAPIDA DEV HAMLE:
ÇUBUK VE AKYURT’UN
İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
ASKİ Genel Müdürlüğü Çubuk ve Akyurt ilçelerinin içme suyu sorununu çözecek 23,5 kilometrelik 
isale hattı projesini tamamladı.  Başkan Mansur Yavaş, bölge halkına müjdeyi “Asli projeleri önceliyor, 
on yıllarımızı düşünerek altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” sözleriyle duyurdu. ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk ise, “Projenin hayata geçmesi ile 80 bin kişilik nüfusa kesintisiz ve sağlıklı 
içme suyu sağlanacak. 7 milyon TL’lik enerji tasarrufu elde edilecek” dedi.  

Başkent’te içme suyu ve 
altyapı yatırımlarına hız kes-
meden devam eden ASKİ 

Genel Müdürlüğü, projesi 5 Mayıs 
2017’de onaylanan ancak uzun 
süre yapımı ihmal edilen “Çubuk 
ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu 
İsale Hattı Yapım İşi” için harekete 
geçti.

Mayıs 2021’de Ankara-Çubuk 
Yolu üzerinde çalışmalara başla-
yan ASKİ Genel Müdürlüğü ekip-
leri; Çubuk ilçesinin içme suyu 
ihtiyacını olumsuz etkilemeyecek, 

Akyurt ilçesinin ise su sorununu 
çözecek 23 kilometre 503 metre-
lik isale hattı imalatını tamamladı.

İÇME SUYU ÇUBUK 2 
BARAJI’NDAN CAZİBE İLE 
AKYURT’A ULAŞACAK 

Ankara - Çubuk Yolu üzerinde 
altyapının yanı sıra imar durumu, 
hidrolik eğim ve arazi topoğraf-
yasını da dikkate alarak boruları 
döşemeye başlayan ASKİ ekipleri; 
içme suyu, yağmur suyu ve atık su 
(kanalizasyon) hattına ek olarak 

telekom hattının da yer aldığı böl-
gede titizlikle çalışmaları yürüttü. 
Akyurt’un dışında Akyurt Sanayi 
Bölgesi, Saray Mahallesi, Balık Hi-
sar Mahallesi ve Altınova Bölge-
si’ne de içme suyu sağlayacak pro-
je kapsamında ayrıca terfi merkezi 
inşa edildi.

Çubuk merkezden başlayan 
hattın ilk güzergâhı Yıldırım Beya-
zıt, Sünlü, Atatürk ve Yavuz Sultan 
Selim Mahalleleri oldu. 18 ayrı 
noktadan branşman verilirken Çu-
buk merkez orta kat şebekenin ih-

 Evin DEMİRTAŞ

Selim Arda ERYILMAZ

Selim Arda ERYILMAZ
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tiyacı karşılandıktan sonra eskimiş 
olan Akyurt iletim hattı da yeni-
lendi. Çubuk 2 Barajı’ndan cazibe 
ile doğrudan (pompasız) Akyurt’a 
ulaştırılacak altyapı çalışması sa-
yesinde bundan sonra hem arıza-
lar azalacak hem de enerji tasarru-
fu sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, bölge hal-
kına müjdeyi “Asli projeleri önce-
liyor, on yıllarımızı düşünerek alt-
yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

23,5 km’lik Çubuk-Akyurt İçme 
Suyu Hattı’nı tamamlayarak 80 
bin nüfusu sağlıklı/kesintisiz suya 
kavuşturduk” sözleriyle duyurdu. 

İsale hattında incelemelerde 
bulunan ve yeni yapılan terfi mer-
kezini ziyaret eden ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk ise “Bu 
yıl içinde yapımına başladığımız 
Çubuk ve Akyurt arasındaki ana 
isale hattımızı tamamladık. Ter-
fi merkezimiz de bitti. Çubuk’un 
birçok mahallesine hizmet ede-
cek, işlevini yitirmiş hatları boşa 
çıkaracak yaklaşık 17-18 branş-
man bırakarak sağlayacağımız bir 
hattımız söz konusu. Çubuk’tan 
sonra cazibe ile terfi merkezimi-
ze kadar gelen hattımız Akyurt’un 
bütününe de hizmet verecek. Hat-
tımızı merkezde tüm noktalara 

7 MİLYON TL’LİK 
ENERJİ TASARRUFU 

SAĞLANACAK

hizmet verecek şekilde planladık. 
Bu yıl içinde yer teslimi yapılarak 
başlanan bir imalat ve planladığı-
mız tarihte de bitirdik. Projenin 
hayata geçmesiyle 80 bin kişilik 
nüfusa kesintisiz ve sağlıklı içme 
suyu sağlanacak. Hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Projenin yıllık 7 milyon liraya 
yakın enerji tasarrufu sağlayaca-
ğını da vurgulayan Öztürk, “Proje, 
tasarruf sayesinde kısa sürede za-
ten kendisini amorti edecek. Ak-
yurt’a ve Çubuk’a verilen su aynı 
su, aynı hat. Sadece Pursaklar’dan 
Akyurt’a giden isale hattının 155 
metrelik terfisi ortadan kaldırıla-
rak elektrik maliyeti minimuma 
indiriliyor. Proje, Ankara’nın mas-
ter planı içinde yer alan çok karlı 
bir yatırım” dedi. 
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Başkent Ankara son dönemde 
yeşil alan sayısındaki artışla 
dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiy-
le ithal ağaç ve bitki alımına son 
verilen Başkent, yerli üreticilerden 
alınan ağaç ve bitkilerle donatı-
lıyor. Çevre dostu uygulamalarla 
yeni park ve ağaçlandırma proje-
lerini hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi 2019 yılından bugüne 
kadar kentteki yaklaşık 2 milyon 
m²lik atıl araziyi park ve yeşil alana 
dönüştürerek halkla buluşturdu.

YENİ HEDEF                          
12 MİLYON M²               
YEŞİL ALAN

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş da sosyal medya 

YEŞİLİN BAŞKENTİ ANKARA: 
ONLARCA PARK, 2 MİLYON M²LİK YEŞİL ALAN 
2019 yılından itibaren toplam 32 parkı Başkent’e kazandıran Büyükşehir Belediyesi, ‘Yeşilin Başkenti’ 
kampanyası ile birlikte yaklaşık 2 milyon m²lik atıl araziyi park ve yeşil alan haline getirerek halkla 
buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyet’in Başkenti hak ettiği renk 
ile anılsın istedik. 2 milyon m²ye yakın atıl araziyi yeşille buluşturduk” dedi.

hesapları üzerinden yaptığı pay-
laşımda, “Cumhuriyet’in Başkenti 
hak ettiği renk ile anılsın istedik. 2 
milyon m²ye yakın atıl araziyi ye-
şille buluşturduk. Ankara’mıza ye-
şil alan çok yakıştı. Hedefimiz bu 
dönem boyunca Hayvanat Bah-
çesi, Batıkent Rekreasyon Alanı, 
Gölbaşı Tarım Kampüsü ve devam 
eden birçok park projemiz ile 12 
milyon m²lik alanı yeşil alana dö-
nüştürmek” sözleriyle yeşil alan 
sayısındaki artışa dikkat çekti.  

Çevre Koruma ve Kontrol Da-
ire Başkanlığı tarafından park ve 
rekreasyon alanı yapım çalışmaları 
hızlandırılırken, aralarında Çubuk 
- 1 Barajı Rekreasyon Alanından 
30 Ağustos Zafer Parkı’na bugüne 
kadar 32 park tamamlanarak Baş-
kentlilerin hizmetine sunuldu. 

HABER MERKEZİ FOTOĞRAF SERVİSİ
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2019-2020 yılları arasında toplam 
777 bin 708 m²lik alandan oluşan 
şu 10 park Ankara’ya kazandırıldı:

Toplamda 1 milyon 246 bin 
482 m²lik alana sahip 32 park 
ile Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın 18 Mart’ta “yesi-
linbaskenti.com” adresi üzerinden 
başlattığı ve vatandaşların bağışla-
rıyla 5 parkta devam eden “Yeşilin 
Başkenti” kampanyası ile Anka-
ra’da toplam yeşil alan miktarı 1 
milyon 756 bin 283 m²ye ulaştı. 
25 ilçenin tamamında yeşil alanla-
rın sayısını her geçen gün artırma-
ya devam eden Büyükşehir Bele-
diyesinin park olmayan alanlar da 
dahil olmak üzere (yüzde 54,4’ü 
park, yüzde 44,5’i ağaçlandırma, 
yüzde 0,9’u karavan park, yüzde 
0,2’si meydan) kente kazandırdığı 
yeşil alanların toplamı yaklaşık 2 
milyon m²ye yaklaştı.

30 Ağustos Zafer Parkı (163.457 m²)

Ayaş Yolu Şeker Mahallesi Parkı
(9.984 m²)

Türkiye Spormotif Dernekleri
Federasyonu Hatıra Ormanı (40.000 m²)

Kadın Muhtarları Derneği Hatıra Ormanı 
(52.145 m²)

Şule Çet Parkı (43.341 m²)

Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı Yanı Park 
Alanı (16.981 m²)

Çubuk 1 Barajı  (413.600 m²)

Elmadağ ilçesi İsmet Paşa Parkı
(11.525 m²)

AŞTİ karşısı park alanı (3.947 m²)

TOKİ Turkuaz Parkı Yanı Parkı
(22.728 m²)

Kaykay Parkı (3.400 m²)

Alacaatlı 3409. Sokak 60179 ile 60180 
adalar arası (12.800 m²)

Ali Kuşçu Caddesi 28560 ve 28561 adalar 
arası (7.105 m²)

Ceren Damar Hatıra Ormanı Parkı/
Çayyolu 2677. Cadde 43587 ada 0-13 
parseller park alanı (7.138 m²)

Birlik Mahallesi Meydan Düzenlemesi 
(6.300 m²)

Gazi Parkı (61.300 m²)

Vahit Cansever Parkı/(Kurtuluş Mahalle-
si/Elmadağ) (3.000 m²)

Yenikent Vural Baylan Bulvarı 653 ada 1 
parsel yanı park ve spor alanı (11.000 m²)

Yenimahalle Silahtar Caddesi Yanı Park 
(5.000 m²)

28550 ve 28551 adalar ile 28560 ada 
arası park alanı (Paladyum arkası)
(5.264 m²)

75. Yıl Bulvarı, 155043 ada 4 ve 5
parsellerin yanı park alanı (Beypazarı)
(4.000 m²)

1297. Cadde ve 1316. Cadde ile 1296. 
Sokak arası park alanı (Serhat Mahallesi - 
Yağmur Hasadı) (32.500 m²)

Emek Metrosu Yanı Park Alanı
(10.867 m²)

Eskişehir Yolu Meksika Caddesi 2449. 
Sok. Park alanı (Çağlayan üstü) (4.500 m²)

Çankaya Konrad Adenauer Caddesi yanı 
park alanı (ağaçlandırma) (2.700 m²)

Çankaya DMD’li Çocuklar Hatıra Ormanı 
(Terörle Mücadele Yanı Park alanı)
(5.080 m²)

Kahramankazan ilçesi Kurtboğazı Karavan 
Parkı (6.500 m²)

Mamak ilçesi Mavi Göl Karavan Parkı 
(9.000 m²)

Çubuk - Karaköy Rekreasyon Alanı
etaplandırma çalışması 1. Etap
(240.000 m²) 437 bin 454 m²

Beyler Caddesi 164 ada 4 parsel ile 242 
ada 1 parsel arası park alanı
(25.400 m²)

Batıkent Metro üstü (3.070 m²)

Yaşamkent Hüner Sitesi önü park alanı 
(2.850 m²)

Büyükşehir Belediyesi 2021 yı-
lında ise şu 22 park ve yeşil alanı 
tamamlayarak Başkentlilerle bu-
luşturdu:
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ANKARA’NIN GELECEĞİ PLANLANIYOR: 
2040 YILI HEDEFİYLE BAŞKENT’İN İLK 
“BİSİKLET MASTER PLANI” TANITILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2040 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanan “Ankara 
Bisiklet Stratejisi ve Master Planı”nı hazırlayarak kamuoyuna tanıttı. Plana göre Ankara’ya, yapımı devam 
eden 53,6 kilometrelik bisiklet yolu dahil olmak üzere 2040 yılına kadar toplam 275 kilometre uzunluğunda 
87 güzergâh ve 38 istasyondan oluşacak bisiklet yolu kazandırılacak.

Başkent’te çevre kirliliğini 
azaltmak ve toplu taşıma-
cılıkta bisiklet kullanımını 

yaygınlaştırmak için EGO Genel 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
devam eden 53,6 kilometrelik bi-
siklet yolu projesinden sonra Bü-
yükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı da 2040 yılına kadar 
kademeli şekilde hayata geçirmeyi 
planladığı Başkent’in ilk “Ankara 
Bisiklet Stratejisi ve Master Pla-
nı”nı hazırladı. 

‘Küresel Geleceğin Şehirleri 
Programı’ kapsamında Büyükşe-
hir Belediyesi ve ARUP iş birliğiyle 
hazırlanan, Birleşik Krallık Dışiş-
leri ve Kalkınma Bakanlığı ile Bir-
leşmiş̧ Milletler İnsan Yerleşimleri 
Programı (UN-Habitat) fonu tara-
fından desteklenen ve toplamda 
275 kilometre uzunluğunda, 87 
güzergâh ve 38 istasyondan olu-

şacak “Ankara Bisiklet Stratejisi ve 
Master Planı”nın tanıtım toplantısı 
Büyükşehir Belediyesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

TAŞKINSU: “GÜNLÜK 
YAŞAMIN BİR PARÇASI 
OLACAK”

ARUP Türkiye Ulaştırma Ta-
kım Lideri Ali Şengöz tarafından 
Başkan Yavaş’a “Ankara Bisiklet 
Stratejisi ve Master Planı” teslim 
edilirken Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Reşit Serhat Taş-
kınsu yaptığı açılış konuşmasında 
Ankara’nın motorlu araç sahipli-
ğinde Türkiye’nin en yüksek orana 
sahip şehri olduğuna şu sözlerle 
dikkat çekti: “Türkiye’de ortalama 
bin kişiye 142 araç düşerken bu 
oran Ankara’da 252’ye yükseliyor. 
Bu nedenle trafik ve çevre kirlili-
ği, hızla büyümekte olan Anka-

ra’nın önemli sorunları arasında 
yer alıyor.  Ankara’nın bu önemli 
sorununu çevreci ve kapsayıcı bir 
biçim de çözmeyi amaçladığımız 
bu projeyle bisikleti sürdürülebilir 
ve yenilikçi bir ulaşım türü olarak 
yaygınlaştırmayı ve şehirde bisik-
let ağı oluşturmayı hedefliyoruz. 
İnsanların yaşına ya da sosyal sta-
tülerine bakılmaksızın bisiklete 
binmelerini teşvik edeceğiz.” 

Master planın pilot uygulaması 
olarak Batıkent’te 4,75 kilometre-
lik bir güzergâh seçildiğini de ifade 
eden Taşkınsu, “Uygulama proje-
lerini hazırladık. Batıkent Metro 
ve Batı Merkez Metro İstasyonları 
ile entegre edilecek. Çevresindeki 
36 binin üzerindeki nüfusa, 5 bi-
nin üzerindeki çalışana ve 7 bine 
yakın öğrenciye hitap edecek. 
Batıkent Bisiklet Yolu Projesi’ni 
2023’te hayata geçirmeyi planlı-
yoruz” dedi.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT •  Erhan YUMŞAK • Zeynep Esra ŞAHİN Behzat Ethem TORUN • Ali İhsan CANSIZ
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ALKAŞ: “2,5 YILLIK SÜREÇTE 
BİSİKLET ALTYAPISI İÇİN 
BÜYÜK ADIMLAR ATTIK”

EGO Genel Müdürü Nihat Al-
kaş da Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş’ın insan merkezli 
ulaşım politikaları çerçevesinde en 
önemli seçim vaatlerinden birisi 
olan Bisiklet Yolları Projesi çalış-
malarının devam ettiğini belirte-
rek, şöyle konuştu:

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanı Ali Cengiz Akko-
yunlu tanıtım toplantısında yaptığı 
konuşmada, “Ankara İklim Eylem 
Planı’nı da destekleyen ‘Ankara 
Bisiklet Stratejisi ve Master Planı’ 
projemizi hayata geçirdik. Amacı-
mız bisiklet kültürünü geliştirerek 
kent içinde alternatif ulaşım ola-
nakları sunmak, hareketliliği ar-
tırmak, trafik sıkışıklığını ve çevre 
kirliliğini önlemektir” dedi.

PİLOT BÖLGE: BATIKENT 
Kent içinde alternatif ulaşım 

olanakları sunmak, hareketliliği ar-
tırmak, trafik sıkışıklığını ve çevre 
kirliliğini önlemek amacıyla hayata 
geçirilecek Ankara’nın ilk bisiklet 
master planında pilot bölge olarak 
Batıkent belirlendi. 

“Bu projeyle Başkentimizde 
bir ilki gerçekleştirmenin 

mutluluğunu yaşıyoruz. İklim 
değişiyor ve son yıllarda bunun 
etkisini daha çok hissediyoruz. 

Ortalama sıcaklıklar her 
geçen yıl daha da artıyor. 
Yakın zamanda yaşanan 
sel felaketlerini ve orman 

yangınlarını bu durumun bir 
sonucu olarak görüyoruz. Bizler 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 

olarak iklim değişikliğiyle 
mücadelede canla başla 

çalışıyoruz. 2,5 yıllık süreçte 
bisiklet altyapısına yönelik 
büyük adımlar attık ancak 

yapılacak daha çok işimizin 
olduğunun da farkındayız.”

Proje ile birlikte 53,6 kilomet-
relik bisiklet yolu projesi ve mas-
terplan ile birlikte Başkent’e top-
lam 275 kilometre uzunluğunda 
87 güzergâh ve 38 istasyondan 
oluşacak bisiklet yolu kazandırıla-
cak.

“Bisikletin, herkes için kent 
içi ulaşım türü olarak benimsen-
mesini ve toplu ulaşım sistemine 
entegrasyonunu sağlamak” viz-
yonuyla hazırlanan master planı, 
insanı merkezine alan kapsayıcı bir 
içeriğe sahip olacak.

Güvenli sürüş için gerekli tüm 
önlemlerin alındığı plan ayrıca 

park yeri ihtiyacından nüfus artış 
hızı ile bisiklet kullanım oranlarının 
ne şekilde değişeceğine, bisiklet 
kullanıcılarının alışkanlıklarından 
kullanım tercihlerine kadar birçok 
konuda uzmanların görüşü dikka-
te alınarak hazırlandı. Belirlenen 
güzergâhlardaki istasyonlar toplu 
taşıma araçlarına da entegre edi-
lecek.

Master plan hazırlanırken onli-
ne anket çalışmasıyla yaklaşık 10 
bin Başkentlinin görüşü alınarak; 
ulaşım alışkanlıkları, bisikletli ula-
şıma yaklaşımları ve bisiklet ağları 
üzerine verdikleri değerlendirme-
ler de göz önüne alındı.
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
sağlıklı, ekonomik, çevreci, 

erişilebilir, güvenli ve sürdürüle-
bilir ulaşım hedefleri arasında yer 
alan 53,6 kilometrelik “Bisiklet 
Yolu Projesi”nde çalışmalar hızla 
ilerliyor.

2,5 kilometrelik 1. etap olan 
Milli Kütüphane - Beşevler güzer-
gahından sonra birçok üniversite 

kampüsü ve organize sanayi böl-
gesinde mavi yolları bisikletsever-
lerin kullanıma açan Büyükşehir 
Belediyesi son olarak Gölbaşı Mo-
gan Park içerisindeki bisiklet yolu-
nu da tamamladı.

Başkent’te mavi yolların sayısı 
her geçen gün artarken şimdi de 
Etimesgut - Eryaman bölgesinde 
yer alan 2670. Cadde’deki bisiklet 
yolu inşaat çalışmalarına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bugüne kadar 2,5 ki-
lometrelik ulaşım amaçlı bisiklet 
yolu, 30 kilometrelik üniversite ile 
park içi ve sanayi bölgelerinde bi-
siklet yolu yapıldı.

ANKARA MAVİ YOL İLE ÖRÜLÜYOR: ŞEHİR 
İÇİ BİSİKLET YOLU ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yollarını birer birer tamamlarken diğer yandan da yeni mavi 
yollar için çalışmalarını sürdürüyor. Başkent’te pandemi nedeniyle ertelenen 53,6 kilometrelik bisiklet 
yolu projesinin ihalesi yapıldı. Çalışmaların bir yılda tamamlanmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
Etimesgut - Eryaman bölgesinde 2670. Cadde’deki bisiklet yolu çalışmalarına başladı.

53,6
KİLOMETRELİK 

BİSİKLET 
YOLUNUN 1 YILDA 
TAMAMLANMASI 
HEDEFLENİYOR
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Pandemi nedeniyle ara veri-
len ve normalleşme sürecinin ar-
dından ihalesi yapılarak başlanan 
toplam 53,6 kilometrelik bisiklet 
yolu projesinin 1 yıl içinde tamam-
lanması planlanırken, hazırlanan 
bisiklet yolu güzergâh projeleri-
nin tamamı Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) tarafından 
onaylandı. Geriye kalan 9 etabın 
inşaat ihalesine 6 Ekim 2021 ta-
rihinde çıkan Büyükşehir Beledi-
yesi, Eryaman Batı güzergâhında 
inşaat çalışmalarına başladı. 

Ankara topoğrafyasının uygun 
bulunduğu alanlarda bisiklet yolu 
inşaatlarını sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi proje kapsamında yer 
alan güzergâhlarda 10 üniversite 
yerleşkesi, 2 sanayi bölgesi, 30’un 
üzerinde kamu kuruluşu, 40’ın 
üzerinde okul, spor kompleksleri, 
hastaneler, alışveriş merkezleri ve 
birçok park alanında mavi yolları 
tamamlayacak.

Tüm bisiklet yolu güzergâhları 
metro istasyonlarına bağlanırken 
diğer etapların tamamlanmasının 
ardından bisiklet yollarının tamamı 
birbirine bağlanacak.

METRO BAĞLANTISI

123 KURUMUN GÖRÜŞÜ 
ALINIYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile 
iş birliği içinde çalışan EGO Genel 
Müdürlüğü, bisiklet yollarının ya-
pımı konusunda merkezi yönetime 
bağlı kurumlar ve ilçe belediyeleri 
başta olmak üzere STK’lar, Meslek 
Odaları, Üniversiteler, Büyükelçi-
likler, Bisiklet Grupları ve Sanayi 
kuruluşlarından oluşan toplam 
123 kurum ve kuruluşun katılımcı-
lık anlayışı doğrultusunda görüşle-
rini alıyor.

Yenimahalle’de Bisiklet Kam-
püsü’nü de hizmete açan Büyük-
şehir Belediyesi, şu güzergâhlarda 
inşaat çalışmalarına başladı:

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Ali İhsan CANSIZ

Oğuz BAŞKAYA • Hüseyin KUTAY

2. Etap - Üniversiteler Güzergâhı

3. Etap - Ümitköy-Etimesgut Güzergâhı

4. Etap - Sıhhiye-Cebeci Güzergâhı

5. Etap - TOBB Güzergâhı

6. Etap - Eryaman Batı Güzergâhı

7. Etap - Eryaman Göksu Güzergâhı

8. Etap - Batıkent-İvedik OSTİM
Güzergâhı

9. Etap - Ankara Büyükşehir Belediyesi- 
AKM Güzergâhı

10. Etap - Bisiklet Kampüsü - İstanbul 
Yolu Metrosu
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi kasım ayı 1. birle-
şimi Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlı-
ğında toplandı.

Yavaş, kent gündemine dair pek 
çok konunun görüşüldüğü toplan-
tıda önemli açıklamalarda bulun-
du. Başkan Yavaş, şunları söyledi:

 “Namuslu, şerefli, haysiyetli 
insanlar savcılığa gider. Oradan 
buradan dedikodu üretmez. Ben 
gidiyorum, savcıya tespit ettiğim 
bütün yolsuzlukları takır takır 
veriyorum. Siz neden vermiyor-

sunuz. Basından at haberi nasıl-
sa onu okuyan o gün okuyor. Bir 
daha da cevap şansı görmüyor. 
Bıktık bu çamur atmalardan. İn-
şallah faaliyet raporunda bizimle 
ilgili gerek mecliste konuşulanlar 
gerekse basında çıkan bütün id-
diaları tek tek ekranda vereceğim. 
Bir tane mi soruşturma olmaz ar-
kadaşlar, savcılığa neden gitmi-
yorsunuz? Benim bir memurum, 
eğer hata yapıyorsa ben de di-
yorum ki, sizinle birlikte müdahil 
olacağım. Gelin, bu Ankara halkı-
nın, yetimin hakkını gidelim hep 
beraber soralım. Kim bu paraları 

çaldıysa onlara gidip bunları geri 
alalım dediniz mi? Denmedi. Bele-
diyenin iki tane altın yumurtlayan 
tavuğu var. Birisi BELBETON, bi-
risi BELYA… BELBETON özelleş-
tiriliyor. Özelleştirilirken deniyor 
ki, bir yılda alsa alsa 150 milyon 
liralık ihale alır ertesi yıl 1,5 kat-
rilyonluk veriliyor. Ve bir sürü 
yolsuzluk iddiası savcılığa gitti. 
BELBETON’un süresi bitti. Yeni 
tahliye edeceğiz. Kaymakam tah-
liye etmiyor. Bu Mansur Yavaş’ın 
malı değil arkadaşlar. Belediyenin 
malı. Etimesgut kaymakamlığına 
başvuruluyor. Başvuru süresi bitti 

MANSUR YAVAŞ: “SOKAĞA 
ÇIKTIĞIM ZAMAN BAŞIM 
DİK GEZMEK EN BÜYÜK 
GURURUM”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısının 
ilk oturumunda açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Yemedi yedirmedi, çalmadı çaldırmadı, desinler bana 
yeter. Sokağa çıktığım zaman rahat rahat başım dik gezmek istiyorum. Bundan daha büyük gurur olur 
mu? Ankara’da müthiş bir soygun olmuş, 5 katrilyonluk dosyayı savcılığa verdim” dedi.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Barış KAYKUSUZ
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diye Etimesgut kaymakamı tahli-
ye etmiyor. Şahıslar gidiyor yürüt-
meyi durdurma talebi istiyorlar. 
Yürütmeyi durdurma talebi ret ol-
muş. Ama ben mahkemenin sonu-
cunu bekleyeceğim diyor. Tekrar 
müracaat ediyor. İkinci yazı geli-
yor. Yarın gelin tahliye edeceğiz. 
Ertesi gün tahliye edeceğiz. Ertesi 
gün yazı geliyor tahliye etmeyece-
ğiz nereye şikâyet ederseniz edin. 
Bu kimin hakkı? Herhalde Mansur 
Yavaş’ın babasının çiftliği değil. 
Belediyenin malı. 6 milyon Anka-
ralının hakkı. Gelelim BELYA’ya  
bakın billboardları 10 yıl uzatma-
dınız. BELYA ihale edilirken yanlış 
bilmiyorsam 9-10 milyona ihale 
edilmiş basına da yansıdı. İhale 
edildiğinde 4,5 milyon net nakit 
var. 4,5 milyon liraya şirketin biri-
si ile bir yıllık anlaşması var. Daha 
sonra BELYA özelleştiriliyor. BEL-
YA’nın idarisindeki genel müdür-
ler, yöneticilerin hepsi aynı şahıs-
lar. Teklif veren firmaların üçü de 
aynı adreste. Ertesi sene belediye 
görevlileri 15-20 milyon liralık bil-
lboard ihalesi veriyorlar. Biz bunu 
savcılığa verdik gelin hep beraber 
takip edelim. 10 yıl vermediğiniz 
billboardları hala kanunsuz kulla-
nıyorlar. Süreleri bitti, astırdıkları 

afişlerde belediyeye para ödeme-
leri gerekiyor para ödemiyorlar. 
Vergiler var. Vergileri de ödemi-
yorlar. Dolayısıyla verdim savcılı-
ğa ikisini de... Varsa bildiğiniz gidip 
savcılığa vereceksiniz. Varsa hatalı 
cezasını çekecek yoksa aklanacak. 
Dedikodu ile bu meclisi asla meş-
gul etmeyin”

Yapılan tüm yanlışlıkları ortaya 
çıkaracağını ve Ankara halkına du-
yuracağını belirten Yavaş, konuş-
masını şöyle sürdürdü:

“Ankara’da müthiş bir soygun 
olmuş. Ben bunu yetimin hakkı-
nı sormak adına bütün Ankara’ya 
duyuracağım. Duyuracağım ki 
benim etrafımdaki bir kişi buna 
tenezzül etmesin. Bu kadar iddia 
havada kalamaz. Siz de savcılığa 
verin veriyorum zaten, Ankara 
halkına da duyuruyorum. Kitre 
bebek gibi soyut iddiadan değil 
somut iddiadan bahsediyorum… 
Bugüne kadar 5 katrilyona yakın 
yolsuzluk iddiasını götürdüm sav-
cılığa verdim. “

Yavaş, görev süresi boyunca 
çalışmalarını şeffaflık ilkesi doğrul-
tusunda sürdürdüğünü de anlattı:

“11 tane köprülü kavşak yap-
tık, 6’sı devam ediyor. 11 tanesi 
bitti. Ne yapıp yapmadığımızı bü-
tün Türkiye görüyor. Bütün Tür-
kiye derken ben televizyonlara 
falan çıkmıyorum, Ankara’nın bir 
yerinde fotoğraf da yok. Ben eski 
dönemlerin yaptığını yapmıyorum 
anladınız mı? Belediyenin para-
sını 8 katrilyonu toprağa göm-
müyorum. Belediyenin 1 kuruşu-
nun hesabını yaptığım ihalelerle 
vatandaşa veriyorum. Şeffafım, 
hesabını veriyorum, millete soru-
yorum. Vatandaşı dinliyoruz, ‘Ben 
yaptım oldu’ diye bir kavramımız 
yok. Bunları vatandaş görüyor ve 
takdir ediyor. Yeşil alanla ilgili bir 
sürü projemiz var. Altyapıyı Anka-
ra’nın her yerinde yeniliyoruz. Ek-
sik gördüğümüz her şeye neşter 
vuruyoruz. Otobüslerimiz geliyor. 
Gölbaşı’na getirdiğimiz su, en az 
500 bin nüfusun geleceğini kur-
taracak. Hangi projeyle alınacak 
dersen… Yemedi yedirmedi, çal-
madı çaldırmadı, desin bana yeter. 
Çaldı demesin, çaldırdı demesin. 
Sokağa çıktığım zaman rahat ra-
hat başım dik gezmek istiyorum. 
Bundan daha büyük gurur olur 
mu?”

“ŞEFFAFIM, HESABINI 
VERİYORUM. YEMEDİ 

YEDİRMEDİ, ÇALMADI 

ÇALDIRMADI DESİNLER 
BANA YETER”

“YETİMİN HAKKINI 
SORACAĞIM”
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“KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI
MÜCADELE HAFTASI” DOLU DOLU GEÇTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Haftası"nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Polatlı’da ‘Sevgiye Evet 
Şiddete Hayır’ yürüyüşünden ünlü sanatçı Pamela’nın konserine, kadınlara yönelik 
Yardım Haritası Kartları’nın tanıtılmasından Güçlenme Atölyesi’ne kadar pek çok 
farkındalık programı Başkentli kadınları bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi “25 Kasım Kadı-
na Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Haftası” 
dolayısıyla kent genelinde çeşitli 
etkinlikler düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, “25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Haftası”nda Polatlı Aile 
Yaşam Merkezi’nde “Sevgiye Evet 
Şiddete Hayır” konulu seminer ve 
yürüyüş etkinliği düzenledi.    

PAMELA’DAN “YALNIZ 
DEĞİLSİN” KONSERİ

Büyükşehir Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Daire Başkan-
lığı ile Kültür ve Sosyal İşleri Da-
ire Başkanlığı da ‘Yalnız Değilsin’ 
sloganıyla Gençlik Parkı Büyük 
Sahne’de ünlü sanatçı Pamela’yı 
Başkentli kadınlarla buluşturdu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dai-
re Başkanlığı ve TED Üniversitesi 
‘‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet-
le Mücadele Haftası’’ kapsamında 
farkındalık yaratmak için öğrenci-
lere broşür dağıtarak, sıcak çorba 
ikramında bulundu. 

“YARDIM HARİTASI 
KARTLARI” BAŞKENT’İN 
HER YERİNDE

Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığına bağlı Yerel Etkileşim 
Birimi tarafından kadınlara özel 
hazırlanan “Yardım Haritası Kart-
ları” da kentin birçok noktasında-
ki kamusal alanlara ve işletmelere 
götürüldü.

Şiddete uğrayan kadınların 
başvurabilecekleri merkezlerin 

iletişim bilgilerinin ve Büyükşehir 
Belediyesinin kadınlara sağladığı 
hizmetlerin özet bilgilerinin yer 
aldığı kartlar, Ankara Zabıtası ta-
rafından hastaneler, kız öğrenci 
yurtları, kafeler, kuaförler, alışveriş 
merkezleri, kadın WC’ler, bebek 
emzirme odaları, Metro ve EGO 
otobüslerine asıldı.

Hafta boyunca birçok etkinliğe 
imza atan Kadın ve Aile Hizmetle-
ri Daire Başkanlığı, Kuşcağız Aile 
Yaşam Merkezi’nde de farkındalık 
etkinliği düzenledi.

HABER MERKEZİ
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ladığı proje kapsamında Polatlı Gedikli Mahallesi’nde bulunan kitabeye 
göre 1319 yılında yapılan Hasan Ali Ağa Çeşmesi’ni de restore etmeye 
başladı. Yığma duvar tekniğinde kesme taş malzemeler kullanılarak inşa 
edilen ve taşları bakımsızlıktan kararan, muslukları sökülen, suları kesik ve 
kurumuş vaziyette olan çeşme, restorasyonun tamamlanmasının ardın-
dan şehrin sembollerinden biri olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. 

Kahramankazan Yassiören Mahallesi’nde tescilli yapılar arasında olan 
Yassıören Çamaşırhanesi  ve Çeşmesi de özgün dokusu korunarak yeni-
lenmeye başlanırken 20. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen eser, taş duvar-
larından çatısına kadar aslına uygun olarak restore ediliyor.

 BAŞKENT’İN TARİHE SAYGI PROJELERİ

BAŞKENT’İN TARİHİ ÇEŞME VE TÜRBELERİ
GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR
Başkent’in tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
merkez ve çevre ilçelerde bulunan tarihi çeşme, türbe ve çamaşırhaneler için harekete geçti. Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Daire Başkanlığı, Karacaahmet Türbesi, Hasan Ali Ağa Çeşmesi, Yassıören Çamaşırhanesi ve Çeşmesi ile 
Kazancı Baba Türbesi’nde restorasyon çalışmalarına başladı.

Zeynep Esra ŞAHİN Emre ŞENOĞLU • Yunus Emre AYAN

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’in tarihi kent 
kültürü hafızasını tazeleye-

rek kültürel mirası gelecek nesille-
re aktarmak amacıyla yeni projeler 
üretiyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı hazırladığı restorasyon 
projesi ile hem merkez hem de 
çevre ilçelerde tescillenmiş türbe, 
çamaşırhane ve tarihi çeşmeleri 
gün yüzüne çıkarmak için harekete 
geçti. Proje kapsamında ilk etapta 
Kalecik, Polatlı ve Kahramankazan 
ilçelerinde atıl ve harabe halde bu-
lunan kültürel miraslar aslına uy-
gun ve özgün dokusu korunarak 
restore edilmeye başlandı.

ZAMANIN HAYAT KAYNAĞI 
ÇEŞMELER YENİLENİYOR

Başkent turizmini de canlandır-
mayı hedefleyen Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Daire Başkanlığı hazır-

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Başkent’te varlığını sürdür-
meye çalışan tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları hızlandırılırken 
tescilli türbeler arasında yer alan Polatlı Karacaahmet Türbesi ve Kale-
cik Kazancı Baba türbelerinde de restorasyon çalışmalarına başlandı.

16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Karacaahmet Türbesini yıkık 
ve harabe görüntüsünden kurtararak Başkent turizmine kazandırmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kalecik’te ise 1981 yılında tescil-
lenen ve 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kazancı Baba Türbesi’ni 
(Karkıncı Baba) de yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek diğer tarihi çeş-
meler için hayırsever vatandaşlar da katkı sağlayabilecek.
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ASKİ İSTANBUL YOLU’NDAKİ
GÖLLENME SORUNUNU ÇÖZÜYOR
ASKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Yolu güzergâhında aşırı yağışlarda yaşanan ve trafikte araçların mahsur 
kalmasına neden olan göllenme sorununu çözmek için düğmeye bastı. Başkent’in en işlek caddelerinden 
Anadolu ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yağmur suyu hatlarını ayrıştıran ASKİ ekipleri, bu sayede 
bölgede biriken yağmur sularının da Ankara Çayı’na deşarjını kolaylaştırdı.  

YAĞMUR SUYU HATLARI 
AYRIŞTIRILDI

Proje kapsamında GİMAT Kav-
şağı ANKAPARK yanında sürdü-
rülen çalışmaları yerinde incele-
yen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, “Anadolu Bulvarı ve Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde 
ve özellikle İstanbul Yolu güzergâ-
hının olduğu bölgede yoğun yağış-
larda araçların yüzer hale geldiği 
çok büyük göllenmeler oluyordu” 
dedi.

Göllenme nedenini araştır-
dıklarında kapasitesinin yetersiz 
olduğunu ve yıllarca bakımının ih-
mal edilmesinden dolayı hattın ça-
murla dolduğunu tespit ettiklerini 
açıklayan Öztürk, şu bilgileri verdi:

Başkent Ankara’nın yıllardır 
biriken içme suyu ve altyapı 
sorunlarını çözüme kavuş-

turmak için yatırım atağı başlatan 
ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak 
İstanbul Yolu güzergahında aşırı 
yağışlarda yaşanan göllenme soru-
nuna neşter vurdu. 

ASKİ ekipleri, Yenimahalle il-
çesi Çamlıca Mahallesi’ndeki Böl-
ge Trafik Şube Müdürlüğü önün-
de (İstanbul Yolu güzergâhı Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı) trafikte 
araçların mahsur kalmasına neden 
olan göllenme sorununu ortadan 
kaldırmak için harekete geçti. Ana-
dolu Bulvarı havzasından gelen bin 
200 milimetre çapındaki yağmur 
suyu hattının, Fatih Sultan Meh-
met Bulvarı havzasından gelen 
bin 200 milimetrelik yağmur suyu 
hattı ile birleşerek tek hat olarak 
Ankara Çayı’na deşarj edildiğini 
tespit eden ASKİ ekipleri, hattın 
debiyi kaldırmadığını belirledi.

Bölgeye 77 metrelik yeni bir 
hat döşeyerek Fatih Sultan Meh-
met Bulvarı havzasını bu hatta 
bağlayan ASKİ ekipleri, bu sayede 
biriken yağmur sularının Ankara 
Çayı’na deşarjını sağladı. 

Ekiplerimizin yaptıkları çalışma 
neticesinde gerek Anadolu 

Bulvarı’ndaki bin 200’lük hattın 
gerekse de Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı’ndaki bin 200’lük hattın 

birleştiği noktadan sonra yine aynı 
çapta (sadece bin 200 olarak) 

devam ettiğini ve hattın artık bu 
yoğunluğu kaldıramadığını gördük. 

Söz konusu hattı inceleyerek 
görüntüledik ve şu an yan tarafta 

gördüğünüz gibi tarifi imkânsız 
bir manzarayla karşılaştık. Hattın 

içi dolmuş, çamurla tıkanmış. 
Ne yazık ki yıllardır müdahale 

edilmemiş görüntüler çıktı 
karşımıza. Bunları önlemek adına 
bu iki havzadaki yetersiz hatları 
ayrıştırdık. Artık her hat kendi 

güzergahında çalışıyor, yeni 
bacalar yaptık. Bu sayede Ankara 
Çayı’na yağmur sularının deşarjını 

daha kolay hâle getirdik.
Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ

Öztürk ayrıca yol kapanması-
na ek önlem amacıyla Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı’nda Bölge Trafik 
Şube Müdürlüğü önüne ilave ızga-
ra imalatları yapılacağını söyledi.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIZILAY GÜVEN ANITI 
RESTORASYONU İÇİN DÜĞMEYE BASTI

şu bilgileri verdi:  “Kent belleğinde 
önemli yeri olan ve 1935 yılında 
yapımı tamamlanan Güven Anı-
tı’nın restorasyon çalışmalarına 
başlamış bulunuyoruz. Güven 
Anıtı’nın restorasyon çalışmaları-
na yönelik tüm bilimsel teknik ra-
porları hazırladık. Sit alanı olduğu 
için koruma kurullarından geçir-
dik. Amacımız, Cumhuriyet tarihi-
nin yok olmaya yüz tutan önemli 
eserlerinden birisini daha özgün 
kimliğiyle kentimize kazandırmak. 
Böylece Ankara’mızı vasat bir kent 
olmaktan kurtararak kimlikli bir 
kent hâline dönüştürmek…”

ANKARA’NIN DEĞERLERİ 
İÇİN TARİHİ SORUMLULUK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
1934 yılında Avusturyalı sanatçı 
Anton Hanak tarafından başlatılan 
ve Salzburg’lu Josef Thorak tara-
fından yapımı tamamlanan Güven 
Anıtı’nın restore edilmesi için Baş-

kent Organize Sanayi Bölgesi ile iş 
birliği protokolü imzaladı.  

Restorasyon çalışmalarının tüm 
maliyetini kentlilik ve tarih bilin-
ciyle karşılayacaklarını açıklayan 
Başkent OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şadi Türk şu değerlendirme-
lerde bulundu:

Başkent’in tarihi ve kültü-
rel değerlerine sahip çıkan 
Ankara Büyükşehir Beledi-

yesi, Kızılay Güvenpark’ta yer alan 
Cumhuriyet Döneminin en önemli 
miraslarından ve sembollerinden 
biri olan “Güven Anıtı”nı restore 
edecek.

Restorasyon çalışmaları kap-
samında; 1935 yılında yapımı 
gerçekleştirilen Güven Anıtı ve 
çevresinin eksik taşları tamamlan-
dıktan sonra taş üzerinde kumla-
ma yöntemi ile temizleme yapıla-
cak. Çatlak kısımların doldurularak 
taş konsodilasyonun yapılacağı 
çalışmalarla anıt aslına uygun ola-
rak restore edilecek. Tarihi dokuya 
zarar vermeden titizlikle restore 
edilecek anıtın Güvenpark’ın sem-
bolü olmaya devam edeceğini ve 
yeni bir görünüme kavuşacağını 
vurgulayan Kültür ve Tabiat Var-
lıkları Daire Başkanı Bekir Öde-
miş, yapılacak çalışmalara ilişkin 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in sembol haline dönüşen tarihi ve 
kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için yoğun 
mesai harcıyor. Yapılan protokol ile Başkent Organize Sanayi Bölgesi tarafından 
maliyetinin karşılanacağı ve iş birliğiyle tamamlanacak olan “Güven Anıtı”nın 
restorasyon çalışmaları başladı. 

Zeliha BAĞDAŞ

Toygar DÜNDAR

Büyükşehir Belediyesinin 
kültürel çalışmalarına katkı 

sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. 
Tarihi mirasların korunmasının 
sadece belediyelerce ve kamu 

kurumlarınca yapılmasının doğru 
olmadığını, bütün sivil toplum 

örgütleri ile ekonomik ve sosyal 
örgütlerin de buna destek vermesi 
gerektiğine inanıyoruz. Bu projede 

olmak ayrıca bizi mutlu ediyor. 
Kızılay Meydanı’nı yeniden öne 

çıkararak bu projeyi tamam-
ladığımızda çok güzel bir anı 

bırakacağız. Yaşadığımız şehri hep 
birlikte ayağa kaldıracağız.
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BÜYÜKŞEHİR GELECEĞİN 
ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRİYOR 
Başkent’te yaşayan dezavantajlı ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen 
“Ankara’da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu” projesi kapsamında ücretsiz eğitimler 
başladı. ASKİ Spor Kulübü, ailelerden gelen yoğun talep nedeniyle kayıt başvuruları almaya devam ediyor.

Ali Emre AY 

Ramazan KARACA

GÜREŞ 
BRANŞINA 

REKOR 
BAŞVURU

Başkent’te sporu ve sporcu-
yu destekleyen projelere 
imza atan Ankara Büyük-

şehir Belediyesi şimdi de “Anka-
ra’da Gençler Sporla Buluşuyor: 
300 Çocuk 300 Sporcu” projesi-
ni hayata geçirdi. 

ASKİ Spor Kulübü, proje kap-
samında 7-14 yaş aralığında Baş-
kent’te ikamet eden ve öncelikle 
dezavantajlı ailelerin çocuklarını 
spora teşvik etmek ve sporu sev-
dirmek amacıyla ücretsiz eğitim-
leri başlattı.

BİN 200’DEN FAZLA AİLE 
ÇOCUKLARINI KAYIT 
YAPTIRDI

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş tarafından 11 
Eylül 2021’de açıklanan projeye 
Başkentli aileler yoğun ilgi göste-
riyor.

Bugüne kadar bin 200’den 
fazla ailenin çocuklarını kayıt 
yaptırdığı spor eğitimleri, 7 farklı 
branşta uzman antrenör ve eğit-
menler tarafından veriliyor. Spor 
yapmaya uygun ve sağlık raporu 
alan çocuklar; güreş, jimnas-
tik, tekvando, badminton, boks, 
halter ve yüzme dallarında gele-
ceğin şampiyonları olarak hazır-
lanıyor.

ASKİ Spor Kulübü’nün en çok 
başarı sağladığı spor branşlarından 
biri olan güreşe 500 öğrenci katı-
lırken 7 branştaki eğitimler; Rıza 
Kayaalp & Taha Akgül Spor Komp-
leksi, Sincan Gençlik Spor Salo-
nu, Ulus Yaşar Doğu Spor Salonu, 
Keçiören Taha Akgül Spor Salonu, 
Keçiören 23 Nisan Ortaokulu ile 
Kızılcahamam Gençlik Spor Salo-
nu’nda veriliyor.

Geleceğin şampiyonlarını ye-
tiştirmek için bu projeyi başlattık-
larını belirten ASKİ Spor Kulübü 
Koordinatörü Abdullah Çakmar, 
Başkentli tüm çocukların spor ya-
pamabilmesini hedeflediklerini 
belirterek şöyle konuştu:

“Yeni Taha Akgül ve Rıza Ka-
yaalp’ler yetiştirmek için projemi-
zi başlattık. Şehit ve gazi aileleri 
başta olmak üzere öncelikle ihti-
yaç sahibi ailelerin çocuklarından 
belirlediklerimizi topluma kazan-
dırarak ahlaklı sporcular yetiştir-
meyi arzuluyoruz. Burada spor 
eğitimlerinin yanı sıra kültür ve 
sosyal etkinlikler de düzenleye-
ceğiz. Bizlere her zaman destek 
veren Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve 
ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel 
Arslan’a teşekkür ediyorum.”

Ailelerden gelen yoğun talep 
üzerine ASKİ Spor Kulübü proje-
de belirtilen sayının üzerinde kayıt 
başvurusu alırken ayırt etmeden 
yeni talepleri de kabul edecek.
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Erhan YUMŞAK

Toygar DÜNDAR

Melih KOMŞU

Ankara Büyükşehir Belediye-
si kırsal kalkınma projeleriy-
le örnek olmayı sürdürüyor.

“En büyük hayalim Ankaralıyı 
zengin etmek” diyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
başlattığı kırsal kalkınma hamlesi 
her geçen gün çeşitlenerek devam 
ediyor. 

    Yerli üreticilerin ekonomi-
lerini rahatlatmak ve yerli üretimi 
artırmak için tohum dağıtımından 
teknik eğitime kadar çok sayıda 
destek paketini hayata geçiren 
Yavaş, şimdi de hayvancılıkla uğ-
raşan küçük aile işletmelerine hay-
van yemi olarak kullanılan ücretsiz 
silajlık mısır dağıtılmasını sağlıyor.  

Büyükşehir Belediyesi Gölba-
şı Karaoğlan Tarım Kampüsü’nde 
400 dönüm alana ekilen silajlık 
mısır için Kırsal Hizmetler Daire 
Başkanlığı ekipleri hasat işlemine 
başladı.

7/24 hasat çalışmalarını sür-
düren Kırsal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı, silajlık mısırdan 3 bin tona 
yakın ürün elde etmeyi planlarken, 

YAVAŞ’TAN BİR DESTEK DE HAYVANCILIĞA: 
HASADI YAPILAN SİLAJLIK MISIR 
ÜCRETSİZ DAĞITILACAK
Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için yerli üreticilere tohum 
dağıtımından teknik eğitime kadar birçok konuda destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, şimdi de hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine ücretsiz hayvan yemi olarak silajlık 
mısır desteği sağlayacak.

3 BİN TON 
ÜRÜNÜN 

TOPLANMASI 
BEKLENİYOR

toplanacak mahsülü 1,5 ay içinde 
listesi oluşturulacak küçük aile iş-
letmelerine dağıtacak.   

Başkan Yavaş tarafından hayata 
geçirilen Başkent Ankara Kalkın-
ma Projesi (BAKAP) kapsamında 
Gölbaşı Karaoğlan Tarım Kampü-
sü’nde bu üretim sezonunda 2 bin 
700 dönüm arazide yapılan bitki-
sel üretimin tamamı yerli üreticiye 
dağıtıldı.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN KENT KİMLİĞİNİN OLUŞTURULMASI 
İÇİN YENİ PROJE: BELLEK ANKARA

Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması amacıyla ‘Bellek Ankara Projesi’ni hayata geçiriyor. 
Ankara’nın toplumsal ve mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler 
tarafından tanınır olması amacıyla geliştirilen proje için gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Başkan 
Yavaş, “Elde edilecek dokümanlar, kent belleğinde de bundan sonra yapılacak Ankara araştırmaları için 
birçok insana da yol gösterecek. Çok önemli bir veri havuzu olacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, kent kimliğinin oluş-
turulması amacıyla hayata 

geçirdiği projelerine yenilerini ek-
lemeye devam ediyor. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı, Cumhuriyet’in başken-
ti Ankara’nın toplumsal ve yapısal/
mekânsal değerlerinin belirlenme-
si, belgelenmesi, paylaşılması ve 
bu yolla kentliler tarafından tanınır 
ve bilinir olmalarının sağlanması 
amacıyla ‘Bellek Ankara Projesi’ni 
hazırladı.

Kentin toplumsal ve mekânsal 
değerlerine ait veri tabanı oluş-
turulacağı, tüm bilgi ve bulguların 
web sitesi üzerinden paylaşıma 
açılacağı ‘Bellek Ankara Projesi’ 

için Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ile Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal arasında iş birliği protoko-
lü imzalandı. 

Başkanlık makamında gerçek-
leşen protokol törenine, Yavaş 
ve Haberal’ın yanı sıra Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Daire Başkanı 
Bekir Ödemiş ile projede görev 
alacak akademisyenler katıldı. 

YAVAŞ: “BUNDAN SONRASI 
İÇİN ÜMİTVAR OLMAYA 
BAŞLADI”

İmza töreninden önce kısa 
bir konuşma yapan Yavaş, “Fiziki 
mekânları Ankara’da kaybettik, 
kaybetmek üzereyiz. 2019 yılında 

aday olduğum zaman ‘Ankara’nın 
tarihini, kültürünü ortaya çıkara-
cağız’ dediğimizde, ‘Ne var An-
kara’da?’ deniyordu. Daha sonra 
hem belediyenin yaptığı çalışma-
lar ve yapılan birçok çalışmadan 
sonra yavaş yavaş bu tarih belir-
meye başladı. En azından bundan 
sonrası için ümitvar olmaya 
başladı” dedi.

 Yavaş, projenin Ankara için 
önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Bu yapılan çalışma fiziki 
mekânların geçmişi, kim yapmış, 
nasıl yapmış, kimler kullanmış, 
içindeki hikayeler derken somut 
olmayan kültürel mirasın da 
gelecek kuşaklara aktarılması açı-
sından çok önemli. Bunları doğru 
aktarmamız gerekiyor. Bu bir baş-

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Barış KAYKUSUZ



www.ankara.bel.tr        21

BAŞKENT BÜLTENİ

langıç… İnşallah ileride açılacak 
kent tarihi müzesiyle de bunları 
gelecek kuşaklara aktarırız. Aynı 
zamanda bu elde edilecek dokü-
manlar kent belleğinde de bundan 
sonra yapılacak Ankara araştırma-
ları için birçok insana yol göstere-
cek. Bu yönüyle de çok önemli bir 
veri havuzu olacak.” 

HABERAL: “ANKARA’NIN 
GEÇMİŞİ BİZDEN SONRAKİ 
KUŞAKLARA AKTARILMIŞ 
OLACAK”

Büyükşehir Belediyesi ile iş 
birliği yaparak projeyi yürütecek-
lerini belirten Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise 
bu projeyle Ankara’yı gelecek ku-
şaklara anlatma ve tanıtma fırsatı 
yakalamayı amaçladıklarını şu söz-
lerle ifade etti:

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ 
PROJE ALANI OLACAK

Ulus Tarihi Kent Merkezi 
Kentsel Sit Alanı ve çevresinde 
gerçekleştirilecek ve 1 yıl sürmesi 
planlanan 3 eş zamanlı çalışmayla 
elde edilen bilgi ve bulgular birbir-
leriyle ilişkilendirilerek paylaşıma 
açılacak. 

• Çalışma 1 kapsamında; Anka-
ralıların anılarında yer etmiş ya da 
toplumsal değerlerin oluşmasına 
yol açmış yapılar, anıtlar, alanlar 
araştırılacak. 

• Çalışma 2 kapsamında; An-
kara’nın iş, bilim, sanat, kültür 
yaşamında önemli izler bırakmış 
kişileri ya da aileleri ve yaşadıkları, 
eğitim gördükleri, çalıştıkları, üret-
tikleri yapıları, ekonomik gelişimini 
sağlayan markaları ve bunlara kar-
şılık gelen yapıları, sosyal gelişimi-
ni sağlayan kültür sanat kurumları, 
gündelik yaşamına karşılık gelen 
mekanları araştırılacak ve belgele-
necek.

• Çalışma 3 kapsamında; An-
kara’nın çok katmanlı kimliğinde 
önemli rol oynayan, inanç sistemi-

ni oluşturan yapıların, Ankara’ya 
değer katan kişilerin ya da aile-
lerin, kültür sanat kurumlarının, 
markaların, gündelik hayatın ve 
bunlara karşılık gelen yapıların/
mekanların hikayeleri ortaya çı-
karılacak. Bu şekilde kentin anlam 
zenginliği katılımcı ve çoğulcu bir 
şekilde ortaya konulacak. 

Çalışmalar sonucunda bulunan 
değerler hakkında tanıtım me-
tinleri hazırlanarak veri tabanına 
girilecek ve web sitesi üzerinden 
paylaşılacak. Görsel sunumlar, ta-
sarlanacak posterlerle çeşitli plat-
formlarda duyurulacak olan proje-
nin bütünü için Türkçe ve İngilizce 
bilgilerin yer aldığı künye levhaları 
hazırlanacak ve çeşitli yapılara ası-
lacak.

Bugün Ankara için hayati 
bir projede birlikteyiz. 

Cumhuriyetimizin temelinin 
atıldığı başkentimiz tarihi bir 

geçmişe sahip. Ülkemiz açısından 
da son derece önemli bir kent. Bu 
kentte, Cumhuriyet Dönemi'nde 

ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün liderliğinde 

yapılan birçok proje ve tarihi eser 
ve binalar var. Biz geçmişimizi 

biraz çabuk unutuyoruz. Bu 
projeyle Ankara’nın 100 yıl 

öncesine yapılan tüm binaları ve 
geçmişi bizden sonraki kuşaklara 

bir şekilde aktarılmış olacak.
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Ecegül SARAL Savaş ÖZÇİM

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in muhtelif alanlarını, prestij parklarını ve orta refüjleri 
kış mevsimine dayanıklı çiçeklerle süslemeye başladı. Sözleşmeli üreticilik modeline geçen ANFA 
Genel Müdürlüğü, ilk kez bu yıl alım garantili sözleşme yaptığı ve büyük bir kısmı Ankaralı yerli 
üreticilerden satın alınan toplam 6 milyon adet kış çiçeğini toprakla buluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, her mevsim şehri gü-
zelleştiren peyzaj çalışma-

larıyla Başkentlileri buluşturmayı 
sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınma 
kapsamında başlattığı ‘sözleşmeli 
üreticilik’ modelini Başkent’teki 
yerli çiçek üreticileri ile sözleşme 
imzalayarak hayata geçiren ANFA 
Genel Müdürlüğü, Başkent’in 
prestij parkları başta olmak üzere 
cadde ve bulvarlar ile orta refüjle-
rini yerli üreticilerden satın aldığı 
rengarenk kış çiçekleriyle süsle-
meye başladı.

YERLİ ÜRETİCİLERİN     
EKONOMİSİNE KATKI

Yaz aylarında 22 çiçek üretici-
siyle alım garantili sözleşme im-

zalayan ANFA Genel Müdürlüğü, 
yaklaşık 7 milyon adet lavanta ve 
menekşeden oluşan kışlık çiçek 
ihtiyacı için de 33 yerli üreticiyle 
‘sözleşmeli üreticilik’ modeline 
geçti.

ANFA ekipleri, bugüne kadar 
büyük bir bölümü Ankaralı olan 
yerli üreticilerden satın alınan 
toplam 6 milyon adet kış çiçeğinin 
dikimini ocak ayına kadar tamam-
lamayı planlıyor.   

Kenti kış mevsimine dayanık-
lı çiçeklerle donatarak estetik bir 
görünüm kazandırmayı amaçla-
dıklarını belirten Peyzaj Yüksek 
Mimarı Esra Özel, “Yerli üreticiler-
den alıp Ankara şartlarına uygun 
bitkileri kent geneline dikiyoruz. 
Nisan ayına kadar dayanacak 
türdeki bitkilerden özellikle me-
nekşeleri tercih ediyoruz. Anka-

ra’ya kış aylarında da daha renkli 
bir görünüm kazandırmak için eli-
mizden geleni yapıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi sözleş-
meli üreticilik uygulamasıyla yerli 
üreticilerin ekonomisine katkı sağ-
layarak hem üretimi artırmayı hem 
de Başkent ekonomisini canlandır-
mayı hedefliyor.

BAŞKENT YERLİ ÜRETİCİLERDEN
SATIN ALINAN KIŞ ÇİÇEKLERİ İLE 
SÜSLENİYOR


