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ABB’DEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN 
ÖDENMEMİŞ ELEKTRİK FATURALARI 

İÇİN KAMPANYA
Ankara Büyükşehir Belediyesinin “6 Milyon Tek Yürek” adıyla 

başlattığı dayanışma hareketi, yardımsever ve ihtiyaç sahiplerini 
buluşturmaya devam ediyor.  ABB, https://ankaratekyurek.com/ 

adresi üzerinden “Su Ver” ve “El Ver”den sonra şimdi de “Elektrik 
Faturası Öde” uygulamasını başlattı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından baş-
latıldığı günden itibaren hem Türkiye’ye hem 
de dünyaya örnek olan toplumsal dayanışma 

hareketi “6 Milyon Tek Yürek” bu yıl Ramazan ayın-
da devam ediyor.

Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri ara-
sında köprü görevi gören Büyükşehir Belediyesi, 
https://ankaratekyurek.com adresi üzerinden “Su 
Ver” ve  “El Ver” uygulamasından sonra şimdi de 
ihtiyaç sahiplerinin elektrik faturaları için “Elektrik 
Faturası Öde” kampanyasını başlattı.

Yeni kampanyanın başladığını sosyal medya 
hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş hayırseverlere, “İh-
tiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturaları-
nı ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz 
bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, 
yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım” 
sözleriyle çağrıda bulundu.

 RAMAZAN AYININ RUHUNA YAKIŞAN 
KAMPANYA

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahipleri-
ne yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, bera-
berliğin ve dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan 
ayında vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırarak, iyilik hareketinin büyümesine aracı 
oluyor.

Zeynep Esra ŞAHİN Yunus Emre AYAN

Ramazan ayında dayanışma ruhunun büyüdüğü 
Başkent’te “https://ankaratekyurek.com” adresi 
üzerinden “Su Ver” uygulaması ile sosyal yardım 
alan vatandaşların su faturaları ödenirken, “El Ver” 
uygulaması ile de ihtiyaç sahiplerine “100, 200, 300, 
400 ve 500 TL” tutarında nakit yardımında bulunu-

labiliyor.

ABB Türkiye’de bir ilk olarak ayrıca kayda alınmış 
açlık sınırı altındaki 25 bin 915 ihtiyaç sahibi ailenin 
Başkent Kartlarına online ödemeyle destek yapıla-
bileceğini de duyurdu. 

Ramazan ayının başlamasıyla bugüne ka-
dar (27 Nisan 2022 itibarıyla) hayırsever va-
tandaşlar 29 bin 851 adet su faturası için 2 
milyon 129 bin 852 TL öderken, 9 bin 474 kişiye 
2 milyon 897 bin 700 TL tutarında nakit deste-
ğinde bulundu.

“Elektrik Faturası Öde” kampanyasının 
başlatıldığı andan itibaren ise hayırseverler 
tarafından 3 bin 565 adet elektrik faturası için 
419 bin 545 TL ödeme gerçekleştirildi. 
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BAŞKENT’TE BİR İLK DAHA: ABB’DEN ÖZEL 
GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ‘MOLA EVİ’

‘Engelsiz Başkent’ hedefi doğrultusunda insan 
odaklı çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi, dezavantajlı gruplara yönelik özel 
projeleri de hayata geçiriyor.

Yerel bazda bir ilke daha imza atan ABB Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı, Alzheimer Merkezi’nden 
sonra 3-6 yaş aralığındaki özel gereksinime ihtiyaç 
duyan çocuklar ve ailelerinin özel yaşamlarını ko-
laylaştırmak amacıyla Sincan ve Anıttepe’de ‘Özel 
Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’ni hizmete açtı.

Mola Evlerinin açıldığını sosyal medya hesapları 
üzerinden yaptığı videolu paylaşımla duyuran Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da 
özel gereksinimli evlatlarımız için iki tane Mola Evi-
ni hizmete açtık. Çocuklarımızın sosyalleşip nite-
likli vakit geçirebileceği ve bu sayede ailelerimizin 
gündelik işlerine gönül rahatlığıyla yoğunlaşacağı 
Mola Evlerimiz Ankara’mıza hayırlı olsun” dedi.

GÜVEN DUYGUSU

Başkentli aileler, 3-6 yaş arasında çocukları-
nı gönül rahatlığıyla her iki Mola Evine getirerek 
bundan sonra ücretsiz bakım hizmeti alabilecek. 
Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğu olan aileler; 
hafta içi her gün 4 saat boyunca çocuklarını güve-
nerek bırakabileceği merkez sayesinde sosyal ha-
yata katılabilecek, kurum ve kuruluşlardaki işlerini 
yürütebilecek ya da evlerinin ve diğer çocuklarının 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Aynı anda özel gereksinime ihtiyaç duyan 10 
çocuğun bakımının gerçekleştirileceği Sincan Hari-
kalar Diyarı içindeki Mola Evi ile Kubilay Sokak No:2 
Anıttepe adresinde yer alan Mola Evinden yararlan-
mak isteyen aileler, “molaevleri.bel.tr” adresi üze-
rinden ya da “(0312) 507 10 01” numaralı telefonu 
arayarak başvuru yapabilecek. 

Başkent’te dezavantajlı grupları sosyal hayata bağlamak için yeni projeleri hayata geçiren Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer Merkezi’nden sonra şimdi de özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar 

ve aileleri için Sincan ve Anıttepe’de ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’ni hizmete açtı.

Ali İhsan CANSIZ  • Emre ŞENOĞLUEcegül SARAL
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ABB’NİN WEB SİTESİ YENİLENDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin belediye ve faaliyetleri ile ilgili bilgilere daha kolay 
ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla resmi internet sitesini yeniledi. Yazılımı Basın Yayın ve Halkla 

İlişkiler Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli tarafından yapılan ve görsel zenginliğe 
kavuşturulan web sitesi; birçok bilgiye erişim kolaylığı da sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, teknolojik yeni-
likleri takip ederek dijital ortamda sunduğu 
hizmetleri de güncelliyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, be-
lediyenin kurumsal yapısı kadar yapılan hizmet ve 
etkinliklerin yer aldığı birçok bilginin Başkentlilerle 
paylaşıldığı resmi internet sitesini yeniledi. Görsel 
zenginliği artırılan ‘https://www.ankara.bel.tr/’ 
adresinin ana ekranında Ankara’nın simgesi hâline 
gelen tarihi ve turistik mekânların görüntülerine de 
yer verildi.

WEB SAYFASI YENİ TASARIMIYLA DAHA 
MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Kurumsal web sitesinde yer alan Başkent 153, 

haber ve projeler, etkinlikler, sosyal hizmetler, be-
lediye rehberi ile online işlemler başta olmak üzere 
birçok bilgiye erişim kolaylaşırken, arayüzü de daha 
sade ve pratik hâle geldi.

Görsel ve fonksiyonel açıdan modern bir görü-
nüme sahip olan yeni site; Ankara ile ilgili fotoğraf 
ve videolarla da kullanıcı dostu özelliğe kavuşturul-
du. Farklı cihazlara uyumlu yapısı sayesinde kullanım 
kolaylığı sağlayacak internet sitesinin yazılımı Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı personeli tarafından yapılırken, 
yeni tasarım ve yazılım altyapısı ile menülere erişim 
daha da kolaylaştırıldı. 

Ramazan KARACA • Yunus Emre AYANZeynep Esra ŞAHİN
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan yapılar arasında yer alan Roma 
Tiyatrosu’nun sol tarafında bulunan alanı Arkeopark olarak düzenliyor. Şu ana kadar yapılan 
kazı çalışmalarında Roma Dönemi’nden kalan başta su yolları olmak üzere yerleşik hayata 

ilişkin çok sayıda tabaka ortaya çıkarıldı.

Ali İhsan CANSIZZeynep Esra ŞAHİN

ARKEOPARK AÇIK HAVA MÜZESİ
TURİZME KAZANDIRILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine 
ışık tutan tarihi mekânları turizme kazandır-
mak ve hak ettiği değere ulaştırmak için kentin 

birçok noktasında başlattığı restorasyon çalışmala-
rını sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, 
“Arkeopark Projesi” kapsamında Roma Tiyatro-
su’nun sol tarafında yer alan ve kazı çalışmala-
rı sırasında Roma Dönemi’ne ait su yolları ve çok 
sayıda tarihi tabakanın ortaya çıkarıldığı alanı ‘Açık 
Hava Müzesi’ olarak turizme kazandıracak.

BİNLERCE YILLIK KATMANLAR TARİHE IŞIK 
TUTUYOR

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı sınırları 
içerisinde yer alan alanda Anadolu Medeniyetler 
Müzesi iş birliğiyle kazı çalışmaları başlatılırken, 
Roma Dönemi’ne ışık tutan önemli bulgulara rastla-
nıldı. 

2 bin yıl öncesine dayanan yerleşik alanların 
ortaya çıkarıldığı Arkeopark bölgesini Başkent 
turizmine kazandırmak için geri sayım başlarken, 

Açık Hava Müzesi konseptinde Anadolu tarihine ışık 
tutacak alanda; açık ve kapalı sergileme alanları, 
amfi tiyatro, oturma köşeleri, çocuklar için eğiti-
ci-öğretici oyun alanları, seyir terası, seyir kafesi, 
karşılama merkezi ve kazılar esnasında çıkarılan 
tarihi taşların sergileneceği mekanlar oluşturulacak.

Müze anlayışının bir adım öteye taşınacağı 
projede, Roma Dönemi’ne ait dijital veriler ve inte-
raktif bilgilerin tanıtımı da yapılacak.

Çalışmalar tamamlandığında Arkeopark Açık 
Hava Müzesi’ni ziyaret eden yerli yabancı tüm 
turistler, Başkent’in tarihi katmanlarını keşfetme 
şansını yakalayacak.
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ANTİK ROMA TİYATROSU
YENİDEN HAYAT BULUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent 
tarihinde önemli yer tutan tarihi eserlerin 
gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak 

amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında res-
torasyon çalışmalarına başlanılan 2 bin yıllık Antik 
Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar yüzde 70 oranında 
tamamlandı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Başkent 
turizmine kazandırılması hedeflenen tiyatroda 
basamak yerleştirme çalışmaları hızla ilerliyor. 
Uluslararası pek çok antik tiyatro rekonstrüksiyo-
nu örnek alınarak hazırlanan restorasyon projesi 
tamamlandığında tiyatro yaklaşık bin 500 kişilik 
seyirci kapasitesine sahip bir açık hava sahnesi 
olarak kullanılabilecek.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, 
Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan ve Hacı 
Bayram-ı Veli ile Ankara Kalesi arasında bulunan 

Antik Roma Tiyatrosu’nu Koruma Kurulu onayı ile 
özgün yapısını koruyarak ve uygun malzemeler kul-
lanarak yeniliyor.

Cavea’nın (oturma sıraları) ilk iki sırası tarak-
lanmış gri bej damarlı Afyon mermer blokları, üst 
sıraları ise andezit plak taş kullanılarak tamamen 
el işçiliği ile restore edilirken, sahne çelik üstüne 
ahşap bir platform kaplanacak.

ROMA TİYATROSU İHTİŞAMLI YAPISIYLA 
TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan res-
torasyon çalışmaları tamamlandığında Arkeopark 
Projesi ile entegre olacak Roma Tiyatrosu; 
konserden tiyatroya, ulusal ve uluslararası sanat et-
kinliklerinden sempozyumlara kadar birçok kültürel 
çalışmalara ihtişamlı yapısıyla ev sahipliği yaparak 
ülke turizmine de katkı sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in en önemli tarihi eserlerinden biri olan Roma 
Tiyatrosu’nda başlattığı restorasyon çalışmalarında büyük oranda ilerleme sağladı. Özgün 

dokusu korunarak oturma basamaklarının yerleştirildiği ve yüzde 70’i tamamlanan çalışmalar 
hassasiyetle sürdürülüyor.

Ali İhsan CANSIZ

Zeynep Esra ŞAHİN
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BAŞKENT’TE 23 NİSAN’DA ŞİİR GİBİ KUTLAMA

Başkent Ankara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı dolu dolu kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de farklı 
noktalarda düzenlediği birbirinden renkli prog-
ramlarla Başkentli çocukları bir araya getirdi.

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 
ev sahipliğinde Şule Çet Parkı yanındaki 7 bin met-
rekarelik alanda düzenlenen ağaç dikme etkinli-
ğine katılan 70 çocuk, 500 fidanı toprakla buluş-
turdu.   

ANFA Güvenlik Müdürlüğü de 23 Nisan’da Gök-
su Parkı’na gelen çocukları küçük ama anlamlı bir 
sürprizle karşıladı. ANFA Güvenlik ekipleri çocuk-

ların alması için Bilim ve Çocuk Dergisini ağaçlara 
asarken, ANFA Genel Müdürlüğü ise 30 Ağustos 
Zafer Parkı’nda çocuklara özel çiçek dikim ve bo-
yama etkinliğine ev sahipliği yaptı.

GENÇLİK PARKI ÇOCUK SESLERİYLE CIVIL 
CIVILDI

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bün-
yesindeki Kuşcağız, Altındağ ve Elvankent Aile 
Yaşam Merkezlerinde çocuklar tarafından hazır-
lanan çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne 
olurken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da 
Gençlik Parkı’nda Başkentli çocuklar için ücretsiz 
bir şölen düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden renkli 
kutlamalara ev sahipliği yaptı. Cadde ve bulvarları Türk bayrakları ve billboardlarla donatan ABB, 

Başkentli çocuklara özel şenlik düzenledi.

HABER MERKEZİ
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Gençlik Parkı’nda kurulan şölen alanına ailele-
riyle gelen Başkentli çocuklar; yüz boyama, masal 
kahramanları, maskot ve palyaçolar, festival ban-
dosu, kapeora, kukla, illüzyon, balon katlama ve 
bubble show gibi pek yok ücretsiz gösteriye yo-
ğun ilgi gösterdi.

ULUS’TA ‘FLASH MOB’ GÖSTERİSİ 

Zabıta Daire Başkanlığı da Ankara Kulübü Der-
neği iş birliğiyle Ulus Atatürk Heykeli önünde ‘flash 
mob’ ve seymen gösterisi düzenledi. BUGSAŞ AŞ de 
AŞTİ’de yolcuları halk oyunları gösterisiyle karşıla-
dı. 

ASKİ Spor Kulübü bünyesinde “300 Çocuk 300 
Sporcu Projesi” kapsamında eğitimlerine devam 
eden minikler de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nda bir araya gelerek, spor faaliyet-
leri yaptı.

ANKARA KENT KONSEYİ ve KOREV İŞ BİRLİĞİ 
İLE ÇOCUK ŞENLİĞİ  

Kutlamalar kapsamında Ankara Kent Konseyi 
(AKK) ile Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KO-
REV), Gençlik Parkı Etkinlik Alanı’nda çocuk şenliği-
ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte; animasyon, kukla 
ve illüzyon gösterileriyle birlikte yüz boyama, ti-
yatro ve müzik dinletilerinin yer aldı. 

HALK EKMEK’TE HAMARAT MİNİK ELLER 
ÇALIŞTI

Ankara Halk Ekmek Fabrikası da çocukların el 

becerilerini geliştirmek amacıyla özel bir etkinlik 
düzenledi.

Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski’nin de 
katıldığı etkinlikte kolları sıvayan minikler hamur 
açıp, ‘cupcake’ yapımını öğrendiler. Yüz boyama ve 
resim etkinliğinin ardından 23 Nisan pastasını da 
elleriyle süsleyen minikler keyifli bir gün geçirdi.

BAŞKENTLİLERE 23 NİSAN METROSU SÜRPRİZİ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM’nin açılma-
sıyla beraber çocuklara armağan ettiği 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Başkent’te bir 
dizi etkinlikle kutlandı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Mü-
dürlüğü de bir ilke imza atarak grafiti sanatçıları 
tarafından süslenen 25 yıllık Bombardier metro 
trenini Kızılay-Koru hattında canlı müzik eşliğinde 
sefere çıkardı.

Başkentliler Macunköy Metro İşletmesinden 
sabah saatlerinde hareket eden 6 vagonlu, balon 
ve bayraklarla süslenmiş nostaljik tren sürpriziyle 
karşılaştı.

BAŞKENTLİLER MURAT BOZ KONSERİYLE 
COŞTU

ABB, Başkentlileri Ankara Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda sanatçı Murat Boz’un konseriyle de 
buluştururken, akşam saatlerinde de Ankara Ka-
lesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’na özel aydınlatma çalışması gerçekleştirildi.
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ANKARA ULAŞIMI İÇİN BİR MÜJDE DAHA: 355 OTOBÜSE 
EK OLARAK 14 OTOBÜS DAHA SATIN ALINDI

Toplu ulaşımda seferberlik başlatarak Ankaralılara 
daha hızlı ve konforlu seyahat imkânı sağlamayı 
amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç fi-

losunu yenileyerek genişletmeye devam ediyor.

Aşama aşama teslim alınan modern otobüsleri 
Başkentlilerle buluşturan ve teslimat sürecini sürdüren 
EGO Genel Müdürlüğünden öz kaynaklarıyla ayrıca yeni 
otobüs alımı müjdesi de geldi.

Filosunu her geçen gün genişleten EGO Genel 
Müdürlüğü, 2022 model 14 yeni otobüsün daha alımını 
Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirdi. 12 
metre, dizel yakıtlı, alçak tabanlı, engelli erişimine 
uygun, klimalı ve 2022 model Mercedes-Benz Conecto 
marka otobüsler, önümüzdeki günlerde araç filosuna 
dâhil edilecek. Yeni otobüslerin sayısı son alımlarla 
birlikte toplamda 369 olacak.

YENİ OTOBÜSLER EN YOĞUN HATLARDA HİZMET 
VERECEK

EGO Genel Müdürlüğünün daha önce gerçekleştir-
diği 355 adet otobüs alımı kapsamında 30 yeni otobüs 
daha teslim alınırken, teslim alınan otobüs sayısı 260’a 
yükseldi.

Yeni satın alınan 14 adet otobüs ile haziran ayı 
sonuna kadar 109 otobüsü daha filoya katacak olan 
EGO Genel Müdürlüğü, bu otobüsleri Ankaralıların 
talepte bulunduğu yoğun hatlara yönlendirerek toplu 
ulaşım hizmeti verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda artan nüfus nedeniyle hem yoğunluğu azaltmak hem de konforu 
artırmak amacıyla araç filosunu 2013 yılından sonra ilk kez yeniliyor. Satın alınan yeni otobüslerin teslim alma süreci 

peyderpey devam ederken, 2022 model 14 otobüsün daha alımı Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirildi. 
Filoya katılacak yeni otobüs sayısı son alımlarla birlikte toplamda 369 olacak.

Emre ŞENOĞLUEcegül SARAL 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere 
daha modern, son teknolojiye sahip, konforlu 
ve güvenli bir ulaşım sağlamak için yeni oto-

büs alımlarına devam ederken, filosuna eklediği 
elektrikli otobüsleri de Başkentlilerle buluşturdu. 

12 metre uzunluğunda 87 yolcu kapasiteli, solo 
tip 3 adet elektrikli otobüs 112 hat numaralı Ankara 
Şehir Hastanesi-Kızılay-Ulus güzergâhında hizmete 
vermeye başladı. 

ANKARA’DA ÇEVRECİ ULAŞIM BAŞLADI

Egzoz emisyonu olmadığı için tamamen çevreci 
olan yüzde 100 elektrikli otobüsler, sessiz, güvenli 

ve alçak tabanlı olması nedeniyle de engelli yolcu-
ların rahatlıkla inip binmesini sağlaması nedeniyle 
Başkentlilerden tam not aldı.

Kullanım şartlarına bağlı olarak CNG’li araçların 
yarısı, dizel araçların ise dörtte biri oranında enerji 
harcayan Bozankaya AŞ tarafından üretilen elekt-
rikli otobüslerde; Wİ-Fİ altyapısı, USB şarj soketleri, 
bilgi ve bildirim ekranları ile anons sistemleri yer 
alıyor.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER
112 HATTINDA SEFERE BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 
Ankara Şehir Hastanesi-Kızılay-Ulus güzergâhında 3 adet 

12 metrelik solo tip elektrikli otobüsü hizmete sundu.

Yunus Emre AYANEcegül SARAL 
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ABB’NİN DİZELDEN DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ YÜZDE 100
ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİ YOLA ÇIKMAYA HAZIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dünyada bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. ABB Başkanı Mansur 
Yavaş’ın daha önce prototipini tanıttığı ve dünyanın seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 

100 elektrikli otobüsleri EGO Genel Müdürlüğüne bu ay içerisinde teslim edilecek. İlk etapta tanıtılan 
prototipin yanında 7 otobüs daha sahaya çıkmaya hazır hâle getirilirken, ABB Başkanı Yavaş da 

otobüsün test sürüşüne katılarak şehir turu attı. 

Başkent ulaşımında teknolojik dönüşüm için 
düğmeye basan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
kendi imkânları ile ekonomik ömrünü tamam-

layan dizel otobüsleri yüzde 100 elektrikli otobüsle-
re dönüştürüyor. 

25 Şubat 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bundan sonra 
Ankara’nın sokaklarında inşallah elektrikli oto-
büsleri göreceğiz” diyerek prototipini tanıtma-
sıyla başlayan ve 20 Ekim 2021 tarihinde EGO Genel 
Müdürlüğü ve BELKA AŞ arasında yapılan iş birliği 
ile ilk etapta 22 otobüsten kullanım süresi dolan 
7 otobüs sahaya çıkmak üzere hazır hâle getirildi. 
Otobüsler, dünyada seri üretime geçilen ilk dönüş-
türülmüş yüzde 100 elektrikli otobüs olma özelliğini 
taşıyor.

TEST SÜRÜŞÜNE KATILAN MANSUR YAVAŞ ŞEHİR 
TURU ATTI

EGO Genel Müdürlüğünden alınan 7 otobüsün 
dönüşüm süreci tamamlanırken, dizelden dönüştü-
rülen yüzde 100 elektrikli otobüslerin test sürüşüne 
ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Meclis üyeleriyle birlikte dizelden elektrikliye 
dönüştürülen otobüsle Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi önünden başlayarak Sıhhiye, Kızılay, Cinnah, 
Çankaya Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kızılay ve Ulus gü-
zergâhında şehir turu atan Yavaş, Başkentlileri de 
selamladı. 

Yavaş, yaptığı açıklamada, “Dünyanın seri 
üretime geçilen ilk dönüştürülmüş % 100 elektrikli 
otobüsünü üreten belediye olmanın mutluluğu-
nu ve gururunu yaşıyoruz. İlk etapta doğa dostu, 
temiz enerjili, dönüştürülmüş otobüs prototipimi-
ze ek olarak 7 otobüsümüzü daha sizlerle buluş-
turmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Behzat Ethem TORUN Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT  • Zeliha BAĞDAŞ
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Bilişim sektörüne destek olmayı amaçlayan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 
Silikon Vadisi benzeri bir model ve dünya 

markası olma hedefiyle kentin farklı noktalarına 
teknoloji merkezleri kazandırarak genç girişimcileri 
teşvik ediyor.

Kuzey Yıldızı’ndan sonra Dikmen Vadisi’nde Te-
chBridge Teknoloji Merkezi’ni açan Büyükşehir Be-
lediyesi; meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve 
akademisyenlerle ‘katılımcılık’ ilkesi doğrultusun-
da görüşmelerini hızlandırdı. Bu kapsamda Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Türk 
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, bu merkezlerde 
girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilik 
alanında eğitimlerin verilmesi ve girişimci gençlere 
ortak çalışma alanlarının sağlanması amacıyla 
protokol imzaladı. 

“HEM BİLİŞİMDE ÖNE GEÇELİM HEM DE TARIMI 
AYAĞA KALDIRALIM”

Dikmen Vadisi Teknoloji ve İnovasyon Merke-
zi’nde düzenlenen imza töreni öncesinde ABB’nin 
harcama verilerinin ve çalışmalarının paylaşıldığı bir 

sistem hazırladıklarını anlatan ABB Başkanı Mansur 
Yavaş, bilişim alanında Ankara’yı dünya markası 
hâline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, akıllı 
tarım uygulamalarının önemine şu sözlerle dikkat 
çekti:

“Bilişimle tarımı buluşturarak hem bilişimde 
öne geçelim hem de tarımı tekrar ayağa kaldıra-
lım istiyoruz. Üniversitelerin sektör temsilcileriy-
le bir araya gelmesi gerekiyor. ‘Bilişim ve Tarım 
Kurultayı’ yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki örnekleri gös-
terebilmemiz lazım çiftçilerimize. Üniversitelerle 
buradaki çalışma sistemini de oturtmamız lazım. 
Silikon Vadisi’ndeki mentorlarla görüştürmek 
ve gençlerimizin burada olmalarını sağlamak 
istiyoruz.” 

Bilişim sektörünün geleceğin en önemli sektör-
lerinden biri olacağını ifade eden TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de Ankara’nın 
bu alanda öne çıkması ve beyin göçünü tersine 
çevirmesi için destek olmaya devam edeceklerini 
belirtti.

Yavaş ve Kaslowski, beraberindeki heyet ile daha 
sonra merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BLD 4.0 projeleri kapsamında teknoloji merkezleri açarak genç bilişimcilerin 
önünü açmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Simone Kaslowski ile bu merkezlerde girişimcilik alanında eğitimlerin verilmesi ve girişimci gençlere ortak 
çalışma ortamlarının sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Behzat Ethem TORUN • Ali İhsan CANSIZ

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

BAŞKENT TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLMA YOLUNDA
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DE BİR İLK:  ALZHEİMER 
SOSYAL YAŞAM MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

Büyükşehir Belediyesinin alzheimer hastaları için Cemre Parkı içinde inşa ettiği sosyal yaşam merkezi 
hizmete açıldı. Başlangıç, erken ve orta dönem alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz hizmet 
verecek merkezde, 20’şer kişiden oluşan 2 grup hâlinde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteleri 

gerçekleştirilecek. Başkentliler, “alzheimerhizmeti.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Emre ŞENOĞLUEcegül SARAL

Başkentlilerin her türlü ihtiyacını çözüme ka-
vuşturmak için çalışmalarını sürdüren Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, alzheimer ve demans 

hastalarını da unutmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı, Yenimahalle ilçesi Demet Mahallesi 
Cemre Parkı’nda ‘Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi’ 
inşa etti. 

Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer Sosyal Yaşam 
Merkezi ile özellikle başlangıç, erken ve orta 
dönem alzheimer ile demans hastalarının ve yakın-
larının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı 
sağlamayı amaçlıyor.

Rehberlik ve danışmanlık hizmetinin de verile-
ceği merkezde hasta yakınlarının zorlu hasta bakım 
sürecinde desteklenerek, rahatlamaları sağlanacak.

BAŞVURULAR ONLİNE ORTAMDA ALINMAYA 
BAŞLADI

Merkezden sağlık kurumları tarafından 
alzheimer ve demans hastalığı tanısı konmuş, 
hastalığın başlangıç ve erken orta dönemlerin-
de olan, günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilen, 
yemeğini kendi başına yiyebilen, kıyafetlerini kendi 
başına giyebilen, tuvalet ve kişisel temizliğini kendi 
yapabilen hastalar yararlanabilecek. 

Hafta sonları hariç hafta içi öğleden önce ve 
öğleden sonra olmak üzere 20’şer kişilik 2 grup 
hâlinde randevu alınarak ücretsiz hizmet verecek 
olan Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi için başvuru-
lar online ortamda “alzheimerhizmeti.ankara.bel.
tr” adresi üzerinden yapılabilecek.
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Ali İhsan CANSIZ

ABB’NİN NOHUT TOHUMU DESTEĞİ TAMAMLANDI:
TOHUMLAR 125 BİN DEKARLIK TARIM ARAZİSİYLE BULUŞACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım 
arazilerinin yeniden üretime kazandırılması 
ve üretimin artırılması amacıyla yerli üretici-

lere destek olmayı sürdürüyor. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yerli üreticilere 
yönelik başlattığı nohut tohumu dağıtımını tamam-
ladı.

Son olarak Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçele-
rinde çiftçilik yapan üreticiler nohut tohumlarını 
teslim alırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 
paylaşımda çiftçilere şu sözlerle seslendi:

“25 ilçemizde yaklaşık 9 bin 100 yerli üreticimi-

ze 2 milyon 500 bin kilogram nohut tohumu da-
ğıtımımızı tamamladık. Çiftçilerimizin yüzündeki 
mutluluk, tarlalarındaki bereket her şeye bedel.”

İLÇE İLÇE KALKINMA: 125 BİN DEKARLIK 
ARAZİYE NOHUT EKİLECEK

ABB, yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye yüzde 90’ı hibe 
yüzde 10’u ise çiftçi katkı paylı nohut tohumu des-
teği ile 

Bu destekle 2 milyon 500 bin kilogram nohut 
tohumunu kent genelinde 125 bin dekarlık tarım 
arazisiyle buluşturacak olan Büyükşehir Belediye-
si, çiftçilerin ekonomisi kadar kent ekonomisini de 
kalkındırmayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede 125 bin dekarlık alana 
ekim yapılmak üzere yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye 2 milyon 500 bin kilogram “nohut tohumu” 

dağıtımını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çiftçilerimizin yüzündeki 
mutluluk, tarlalarındaki bereket her şeye bedel” dedi.

Ali İhsan CANSIZEcegül SARAL •  Ali Emre AY • Zeynep Esra ŞAHİN
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25 YILLIK ÇİLEDE SONA YAKLAŞILDI:         
İSTASYON CADDESİ ALTERNATİF BULVARI 

TAMAMLANIYOR

25 yıllık çözülemeyen ulaşım sorunlarına 
neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, Eti-
mesgut ve Sincan ilçesinde yaşayan 1,5 

milyon vatandaşı yakından ilgilendiren Etimesgut 
İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğunu azaltmak 
için başladığı ‘Alternatif Bulvar’ çalışmalarında sona 
yaklaştı.

1 alt geçit ve 4 üst geçit köprüsü olmak üzere 
5 sanat yapısından oluşan alternatif bulvarın kısa 
sürede trafiğe açılacağı müjdesini nisan ayı meclis 
toplantısında duyuran Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “İstasyon Caddesi ki ne Baş-
bakanlar, ne Başkanlar söz verdi; yapmak bize na-
sip oldu, çok yakında açacağız” dedi.  

BÖLGENİN TRAFİK ÇİLESİNE SON VERECEK

Can güvenliğini önceleyerek Başkentlileri kon-
forlu ve kesintisiz ulaşım ağlarıyla buluşturan An-
kara Büyükşehir Belediyesi, ana bulvar uzunluğu 5,6 
kilometre, yan yollarla birlikte toplam 8,7 kilomet-

reden oluşan alternatif bulvarı hizmete açmak için 
gün sayıyor. 

İlk önce Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eryaman Garı alt 
geçit ayağındaki çalışmalar kapsamında prekast ve 
korkuluk imalatları ile asfalt yapım çalışmalarını ta-
mamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, U dönüş köp-
rüsü ve YHT Eryaman Garı alt geçitindeki çalışmaları 
da sonlandırdı.

Türk Kızılayı Caddesi’ne yapılacak bağlantı köp-
rüsü dahil 1682. Cadde’de yer alan bağlantı köprü-
sündeki çalışmaları da bitiren Büyükşehir Belediyesi 
son olarak demiryolu üst geçit köprüsündeki çalış-
malarda yüzde 95 oranında ilerleme sağladı.

Ağustos 2021 tarihinden itibaren Devlet Demir-
yollarının deplase çalışmalarını bitirmesi beklenen, 
bölgenin trafik çilesine son verecek tek yön ve 3 
şeritten oluşan alternatif bulvarın, aydınlatma ça-
lışmalarının da tamamlanmasıyla en geç 1 ay içinde 
hizmete açılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1,5 milyon vatandaşın kronik trafik sorununu çözecek Etimesgut İstasyon 
Caddesi Alternatif Bulvar çalışmalarında sona yaklaştı. Mansur Yavaş, 5,6 kilometre uzunluğunda, 1 
alt geçit ile 4 köprüden oluşan ana bulvarın kısa sürede trafiğe açılacağı müjdesini nisan ayı meclis 

toplantısında yaptığı konuşmada “İstasyon Caddesi ki ne Başbakanlar, ne Başkanlar söz verdi; 
yapmak bize nasip oldu, çok yakında açacağız” sözleriyle duyurdu.

Hüseyin KUTAYEcegül SARAL 
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Başkent’te altyapı eksikliklerini gidermek adına 
ekonomik ömrünü tamamlayan noktaları be-
lirleyerek yenileme çalışmalarına ağırlık veren 

ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı se-
ferberliği başlattı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, susuzluk sorunu nede-
niyle ilçe halkının yıllardır büyük eziyetler çektiği 
Elmadağ Merkez ve Hasanoğlan Mahallesi’nin kro-
nikleşen içme suyu sorununa köklü çözüm bulmak 
için harekete geçti. Projenin ilk adımı olarak çalışma 
alanına döşenecek duktil boruların alımı için 8 Nisan 
2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Ya-
vaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı du-
yuru ile bölgede yapılacak çalışmalar hakkında şu 
bilgileri paylaştı:     

ASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyacını kuyulardan karşılayan Elmadağ’ın Hasanoğlan Mahallesi 
başta olmak üzere merkez mahallelerinin su sorununu çözmek amacıyla, ilçeye 22 kilometre 

mesafeden içme suyu götürmek için hat ihalesine çıktı. Mansur Yavaş, “Uzun zamandır bir damla 
suya hasret kalan Hasanoğlan ve geçtiğimiz yıl su sıkıntısı çeken Elmadağ’ın su sorununu 

tamamen bitiriyoruz” dedi.

ASKİ’DEN ELMADAĞ MERKEZ 
VE HASANOĞLAN’A İÇME 

SUYU MÜJDESİ
Ahmet ŞAD

Evin DEMİRTAŞ

Uzun zamandır bir damla suya hasret 
kalan Hasanoğlan ve geçtiğimiz yıl su 

sıkıntısı çeken Elmadağ’ın su sorununu 
tamamen bitiriyoruz. Sonbahara kadar 

yapımını bitireceğimiz 22 km’lik içme suyu 
hattına başladık. 50 bin vatandaşımızı 

sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturuyoruz.

Proje kapsamında döşenecek içme suyu hattı, Ha-
sanoğlan Mahallesi ile birlikte Elmadağ’ın merkez ma-
hallelerinde de kullanılacak. Projenin tamamlanma-
sıyla birlikte yıllardır çözüm bekleyen 50 bin vatandaş 
sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.
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Behzat Ethem TORUN Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT 

BAŞKENT BİLİMİN IŞIĞINDA YEŞERECEK

Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı yeşilin de Baş-
kent’i yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Bilim Ağacı Vakfı (BAV) ve Türkiye Ormancı-
lar Derneği (TOD) ile iş birliği protokolü imzalayan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma etkin-
likleri başta olmak üzere özellikle gençlere yönelik 
doğa ve afet farkındalık eğitimleri verecek. Proto-
kol kapsamında ayrıca Afet Gönüllüleri Hatıra Orma-
nı da kurulacak.

AFET BİLİNCİ ARTIRILACAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bilim Ağacı Vakfı Baş-
kanı Mustafa Atilla ve Türkiye Ormancılar Derneği 
Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara’nın imzaladığı pro-
tokol ile Ankara’da kuşaklar boyu aktarılabilecek, 
sürdürülebilir ve ekolojik bir yapı oluşturulması he-

defleniyor. 

Hayata geçirilecek projeyle Büyükşehir Beledi-
yesi sorumluluğundaki baraj havzaları ile kent çev-
resindeki kuşaklama, erozyon önleme ağaçlandır-
ma alanlarında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 
ve ABB’nin belirleyeceği yerlerde, TOD’un projelen-
dirme ve teknik desteği ile hatıra ormanları kuru-
lacak. 

Ankara’nın merkez noktalarında, Ankara kent 
sakinlerinin afet bilincinin artırılması ve doğa te-
malı parklarda bu bilincin deneyimlenmesi ama-
cıyla ayrıca çeşitli rekreasyon alanları kurulacak. 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi 
Başkanlığı tarafından BAV bursiyerlerine ve bu bur-
sa başvuran Ankara’daki üniversite öğrencilerine 
doğa ve afet farkındalık eğitimleri verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilim Ağacı Vakfı ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında 
ağaçlandırma etkinlikleri ve afet eğitimleri düzenlenmesi için Afet Gönüllüleri Hatıra Ormanı 

kurulması amacıyla bir protokol imzalandı. 
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ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ İFTARINI 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE YAPTI

Toplumun her kesiminin düşüncelerini dinle-
yerek çözüm odaklı hizmet anlayışını hayata 
geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mansur Yavaş, Başkent’te öğrenim gören öğren-
cilerin de ihtiyaçlarını belirleyerek destek olmaya 
devam ediyor.

Yavaş, Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi-
nin Mamak Araplar’daki sosyal konutlarında misafir 
edilen binlerce üniversite öğrencisiyle bir araya ge-
lerek iftarını açtı.

ÜNİVERSİTELİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Başkent’e üniversiteyi okumaya gelen öğrenci-
lerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
Mamak Araplar Mahallesi’nde bulunan sosyal ko-
nutlarını yurda çeviren Yavaş, iftar programına eşi 
Nursen Yavaş ile katıldı.

Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen if-
tar programında öğrencilerle uzun uzun sohbet 
eden Yavaş, öğrencilerin taleplerini dinleyerek tek 
tek not aldı.

ÖĞRENCİLERDEN YAVAŞ’A ŞARKILI SÜRPRİZ

Okumaya geldikleri Ankara’da kendilerini yalnız 
bırakmayıp, barınma ihtiyaçlarını karşılayan Başkan 
Yavaş’a teşekkür eden üniversite öğrencileri, sa-
londaki ışıkları söndürerek hep bir ağızdan ‘Senden 
Daha Güzel’ şarkısını seslendirerek sürpriz yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisine büyük ilgi 
gösteren öğrencilerin isteklerini kırmayarak, hep-
siyle fotoğraf da çektirdi.

“HEPİNİZ BİZİM EVLATLARIMIZSINIZ”

Öğrencilere ekonomik yönden destek olacak 
projeleri hayata geçireceklerini anlatan Yavaş, çe-
şitli nasihatlerde de bulundu: “Bir aile ortamında 
bulunmanızı istiyoruz, hepiniz bizim evlatlarımız-
sınız. Bir sıkıntınız olduğunda bize bildireceksiniz 
biz de çözeceğiz. Bir an evvel okulu bitirip hayata 
katılmanız, Türkiye’ye güzel hizmetler yapıp yurt 
dışına gitmemenizi sağlamak hepimizin elinde. 
Mayıs ayında tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah 

bir bahar günü hep birlikte Çubuk Barajı’nda ola-
cağız.”

“Sene sonunda hepinizin notlarını kontrol ede-
ceğim” diyen Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye için ileride güzel bir gelecek bekliyor-
sak, hepimiz haklarımıza sahip çıkmak zorunda-
yız. Bizim yaptığımız hizmetler sizlerden aldığımız 
paraların karşılığı olan hizmetler. Bakın ne güzel, 
otobüs istiyorsunuz, başka şeyler istiyorsunuz. 
Niye? Çünkü bedelini ödüyorsunuz. Belediyenin 
yaptığı birçok hizmeti aslında hükümet yapacak 
durumda. Vatandaşların ‘Bizim önceliğimiz şu. Gi-
dip bizim paramızı boşa götürme, hayali projelere 
götürme. Gel önce bizim isteğimizi, acil ihtiyacımız 
olanı yap’ demesi için yerel yönetimler var olmuş-
tur. Yerel yönetimlerin etkili olması için de vatan-
daşların yönetime katılması lazım. Bize talepleri-
nizi iletmenizi istiyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iftarını Mamak Araplar’daki sosyal konutlarda misafir 
edilen üniversite öğrencileriyle yaptı. Gençlerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Yavaş, “Hepiniz bizim 

evlatlarımızsınız. Bir sıkıntınız olduğunda bize bildireceksiniz, biz de karşılığında çözeceğiz” dedi.

Behzat Ethem TORUN Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Zeliha BAĞDAŞ 
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ANKARA KALESİ’NİN TARİH KOKAN SOKAKLARI 
TURİZME AÇILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi İç Kale’de başlattığı sokak sağlıklaştırma projesine 
devam ediyor. İç Kale 3’üncü etapta bulunan 57 adet yapı için proje çizim çalışmalarına başlanırken, 

1’inci etapta 88 adet yapı sağlıklı bir görünüme kavuşturuldu. Projenin 2’nci etabında yer alan 77 
adet yapı için başlatılan restorasyon çalışmalarında ise yüzde 40 oranında ilerleme sağlandı. Proje 

tamamlandığında 222 adet tarihi yapı sağlıklı görünüme kavuşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in 
asırlık yapılarına sahip çıkarak kültür 
mirasını gelecek nesillere aktarmak ve 

nitelikli yapıları korumak amacıyla başlattığı 
çalışmalara aralıksız devam ediyor. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlı-
ğı tarafından Ankara Kalesi İç Kale’de yürütü-
len ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ kapsamında 
3’üncü etabın proje çizim çalışmalarına da 
başlandı.

İç Kale’de 3 etaptaki yenileme çalışmala-
rı tamamlandığında toplamda 222 adet yapı 
sağlıklı bir görünüme kavuşturularak turizme 
kazandırılacak.

3’ÜNCÜ ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 
PROJESİ HAZIRLANIYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı 
tarafından hayata geçirilen proje ile koruma 
altına alınan tarihi evler kaderine terk edil-
meyip sağlamlaştırılarak daha yaşanır bir hâle 
getiriliyor.

3 etaptan oluşan proje kapsamında Bü-
yükşehir Belediyesi 1’inci etapta bulunan 88 
adet binayı kent mimarisine uygun olarak ye-
nileyerek tamamladı. 2’nci etapta ise yüzde 40 
oranında ilerleme sağlanırken, 77 adet evin 
çatısından dış cephesine kadar restorasyon 
çalışmaları devam ediyor. İhale edilen 3’üncü 
etapta da 57 adet bina için proje çizim çalış-
malarına başlandı. 

TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Dünyada örneği olmayan ve içinde yaşam 
bulunan tek yer olarak bilenen Ankara Kale-
si’nde sağlıklaştırma çalışmaları kimlikli yaşam 
alanlarını korumak, kent bakım ihtiyaçlarını 
karşılamak için büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Kaldırımlardan aydınlatmalara ve çevre 
düzenlemelerine kadar sürdürülen çalışmalar 
ile Ankara Kalesi’nin bir cazibe merkezi olması 
hedefleniyor.

Zeynep Esra ŞAHİN Ali İhsan CANSIZ
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Büyükşehir Belediyesi, özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve 
belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sabah saatlerinde yeni tarife 

uygulamasına geçti. 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren kent içi ulaşımında 06.00-06.45 saatleri 
arasında ANKARAKART tam ücreti 6,5 TL’den 4,50 TL’ye düşecek.

Ali İhsan CANSIZ Zeliha BAĞDAŞ

SABAH ULAŞIMINDA İNDİRİMLİ DÖNEM

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere gü-
venli, konforlu ve daha ekonomik bir ulaşım 
sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden de-

vam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, özellikle çalışan vatan-
daşların ulaşım giderlerine destek olunması ve 
belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak 
amacıyla ilk kez sabah saatlerinde indirimli tarife 
uygulamasını başlattı.

06.00 ile 06.45 saatleri arasında EGO Genel Mü-
dürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler 

(Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da geçerli olacak 
indirimli tarife kapsamında ANKARAKART tam ücreti 
6,50 TL yerine 4,50 TL olarak güncellenecek.

HEDEF: TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTARAK 
TOPLU ULAŞIMA TEŞVİK

Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da ilk kez başlattı-
ğı bu uygulama ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu 
saatleri daha erkene çekerek toplu taşıma hizme-
tini daha konforlu hâle getirmeyi ve özel araçları 
olan Başkentlileri toplu taşıma araçlarını kullanma-
ya teşvik etmeyi de hedefliyor.
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ABB PERSONELİ GÜNE ŞİİRLE BAŞLIYOR
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu devrettiği 

minik Esila’ya verdiği sözü tuttu. Personelin güne yüksek motivasyonla başlaması için “Şiir 
Gibi Şehir” uygulamasını başlatıldı. Belediye binasının girişine edebi şiirlerin yer aldığı ekran 
koyulurken, hafta içi her gün farklı bir şiirin paylaşılacağı bir Telegram hesabı da oluşturuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan 
personel artık mesaiye şiir ile başlaya-
cak. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’n-
da koltuğunu devrettiği işitme engelli minik 
Esila’nın “Ben bugün bu şehrin şiir gibi şehir 
olmasını arzu ediyorum. Şu andan itibaren ve 
devamında Ankara Büyükşehir Belediyesi çalı-
şanlarının her gün başkanın kendilerine gön-
dereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum” 
dileğini yerine getirdi. 

Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediye başka-
nımızın ‘şiir gibi şehir’ sloganını çok tuttum. 
Ben de bütün Ankara Büyükşehir Belediyesin-
de çalışan personele mesainin her günü, gün-
de bir şiirle işe başlamaları yönünde talimat 
vereceğim” dedi.

BELEDİYE BİNASINA EKRAN KONULDU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkan-
lığı, ABB hizmet binasının girişine, personelin 
her sabah mesaiye başlamadan önce okuması 
için edebi şiirlerin yer aldığı bir ekran yerleş-
tirdi.

Her gün farklı bir edebi şiirin paylaşılacağı 
bir Telegram hesabı oluşturulurken, persone-
le gönderilen kısa mesajla da şu ifadelere yer 
verildi: “Değerli personelimiz, ABB Başkanı Sn. 
Mansur Yavaş'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nda koltuğunu devrettiği ev-
ladımız Esila'nın talimatı üzerine Belediyemiz 
hafta içi her gün, güne bir şiir ile başlayacak-
tır. ‘Şiir Gibi Şehir’ Telegram grubuna üye ola-
rak ya da ana giriş kapısındaki ekrandan şiir-
leri takip edebilirsiniz. Saygılarımızla.”

Seda BUGARİ

Behzat Ethem TORUN  • Ramazan KARACA



20   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

Başkentlilere daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek için sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerine imza 
atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalite Derneği ve ulusal iş birliği ortağı Avrupa Kalite Yönetim Vakfı 

ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kişisel ve kurumsal gelişim 
eğitimleri, çalıştaylar ve paneller düzenlenerek hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere 
kaliteli bir yönetim sunmak için çalışmalarını 
sürdürürken, sivil toplum kuruluşları ile de iş 

birliklerine devam ediyor. 

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Kalite 
Derneği (KalDer) ve ulusal iş birliği ortağı Avrupa 
Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) ile protokol imzaladı. 
Ulusal Kalite Hareketi kapsamında imzalanan ‘İyi 
Niyet Bildirgesi’ ve protokolün ardından bir çalışma 
grubu oluşturulacak ve ABB'nin vatandaşlara daha 
kaliteli hizmet verilebilmesi için eksiklikleri sapta-
narak çözüm üretilmesi amacıyla ortak çalışma yü-
rütülecek.

İmzalanan protokol kapsamında Büyükşehir 
bünyesinde kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri, 
çalıştaylar ve paneller düzenleyerek hizmet kalite-
sinin artırılmasını sağlayacak.

18 Nisan 2022 tarihi itibarıyla başlayacak eğitim-
lerin dışında belediyenin başarılı olabilecek zayıf 
yönleri belirlenerek geliştirilecek, birimler arası ekip 
ve takım ruhu güçlendirilecek. 

 “KARARLI OLDUĞUMUZU BELİRTİYORUZ”

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen protokol 
imza töreninde bildirgeyi Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve KalDer Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Alkışlar imzaladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye Cumhuriyeti 
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ulusal Kalite 
Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ne 06.04.2022 tarihinde 
attığımız bu imza ile mükemmelliğin temel kav-
ramlarını kendi kuruluşumuzun benimsediğini ve 
yaşama geçirme konusunda kararlı olduğunu be-
lirtiyoruz” diyerek, bildiriye imza attı.

Behzat Ethem TORUN 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT 

ABB’DE HEDEF
HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK



21   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

İLK DERS KORNASI MİNİKLER İÇİN ÇALDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan “Kurtuluş Parkı Trafik 

Eğitim Pisti”ni yenileyerek yeniden hizmete açtı.

Emre ŞENOĞLU  • Ramazan KARACAZeliha BAĞDAŞ

Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını 
öğretmeyi hedefleyen Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır kapalı olan 

“Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”ni yenileyerek 
yeniden çocuklarla buluşturdu.

Kurtuluş Parkı içindeki Trafik Eğitim Pistinde dü-
zenlenen ilk eğitim, Hürriyet İlkokulundan gelen 20 
kişilik anaokulu öğrenci grubuyla başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altya-
pı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim-
lerde; karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken 
kurallar, yaya geçidi, okul geçidi, trafik ışıkları, alt 
geçit, bisiklet yolunu kullanma kuralları ile emniyet 
ve oto koltuk kullanma kuralları hem pratik hem de 
akülü arabalarla pistte uygulamalı olarak anlatıldı.

ABB ELAZIĞ DEPREMİNDE HASAR GÖREN 
OKULU YENİDEN YAPTIRIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 
büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan bir okulun ABB tarafından yaptırılacağı yönünde verdiği sözü yerine 

getiriyor. Elazığ’da imzalanan protokol ile hasar gören Yıldızbağları Ortaokulu yeniden inşa edilecek.

Ecegül SARAL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem 
sonrası hasar gören bir okulun yaptırılacağı 

yönünde verdiği sözünü tuttu.

2021 tarihinde yaptığı açıklamada, “Depremin yara-
larını sarmak için Elazığ'a okul inşa ediyoruz. Vatanı-
mızın hiçbir köşesinde evlatlarımız eğitim hakkından 
mahrum kalmasın. Önerimizi oy birliği ile kabul eden 
ABB Meclisi üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” 
sözleriyle duyurduğu yeni okul yapımı için protokol 
imzalandı.

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal 
Çokakoğlu, Milletvekili Gürsel Erol ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Yiğit’in katıldığı Elazığ’da düzenle-
nen protokol imza töreninde şimdiki adı Yıldızbağları 
Ortaokulu olan okulun yeniden yapılmasının ardından 
Ankara Ortaokulu adını alması kararlaştırıldı.
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DOĞA DOSTU BİR UYGULAMA DAHA: 
ABB’DEN GÖÇMEN KUŞLARA ÖZEL YUVA

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, göçmen kuşlara özel olarak yuva imalatı 
yaptı. Tamamı dönüşüm ve atık malzemelerden yapılan 17 adet leylek yuvası Doğa Araştırmaları Derneği 

gönüllüleri iş birliği ile Güdül ve Beypazarı ilçelerinde belirlenen mahallelere monte edildi.

Çevreye saygılı birçok projeyi hayata geçiren 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlar 
için de doğa dostu bir projeye imza attı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kendi 
atölyelerinde tamamı atık ve dönüşüm malzeme-
lerinden oluşan materyalleri kullanarak göçmen 
kuşlar için özel yuva imalatı yaptı. Doğa Araştırma-
ları Derneği gönülleri ile iş birliği yapan Büyükşehir 
Belediyesi, 17 adet yuvayı Beypazarı ve Güdül’de 
belirlenen mahallere monte etti.

BAŞKENT’TEN GEÇEN LEYLEKLER İÇİN GÜVENLİ 
YUVA 

Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin göç 

güzergâhı üzerinde bulunan alanlara özel yaşam 
alanları oluşturmak için harekete geçen Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, atıl hâlde 
bulunan demirlere yuvarlak form vererek yuva 
hâline getirdi.

Yaklaşık 1 ton ağırlığı taşıma kapasitesine sahip 
yuvalar boyanarak hazır hâle getirilirken, enerji 
nakil hatlarında yuva yaparak elektrik çarpması 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunan leylekler bundan 
sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
güvenli yuvalar sayesinde daha iyi koşullarda yaşa-
yabilecek.

Emre ŞENOĞLU • Yunus Emre AYAN Zeynep Esra ŞAHİN


