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EYMİR GÖLÜ’NÜN ASFALTI YENİLENDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak yeni ana isale 

hattının geçtiği Eymir Gölü çevresinde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi. ASKİ ekipleri 
yaklaşık 8 kilometrelik yolun asfalt yapımını doğaya zarar vermeden tamamlayarak Başkentlilerin 

hizmetine açtı.

Kent genelinde başlattığı altyapı hamlesi 
ile yıllardır çözülmeyen sorunları çözüme 
kavuşturan Ankara Büyükşehir Belediye-

si, Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Başkentlilerin 
uğrak noktası Eymir Gölü’nün asfaltını yeniledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 26 kilometrelik 
“Mamak - Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı”nın 
yapımı kapsamında hattın geçtiği Eymir Gölü 
çevresinde asfalt yenileme çalışması gerçek-
leştirdi. Tamamlandığında 650 bin kişinin içme 
suyu problemini çözecek proje bir yandan 
hızla ilerlerken, Başkentlilerin piknik, doğa 
yürüyüşü ve göl sporları yaptığı, bisiklete 
bindiği yeşil alanda doğaya ve canlılara zarar 
vermeden titizlikle yapılan asfalt çalışması 
sayesinde sürücüler de derin bir nefes aldı.   

YAKLAŞIK 8 KİLOMETRELİK TERTEMİZ YOL

ASKİ, Eymir Gölü içinden geçirilen içme suyu 
hattı imalatının ardından başlattığı 7 bin 800 
metrelik (yaklaşık 8 kilometre) asfalt yapım ça-
lışmalarını kısa süre önce tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın çalışmaların hızlandırılması yönündeki 
talebi üzerine Eymir Gölü’nün çevresini dolaşan 
Ankara istikametindeki yolda 21 bin ton pmt 
alt temel malzeme serimi ve 14 bin ton asfalt 
serimi yapılarak hizmete açıldı.

Yıllardır birçok noktasında çukur ve bozul-
maların meydana geldiği ve Başkentlilerin en 
çok şikâyet ettiği alanların başında gelen yol, 
17 gün süren asfalt yenileme çalışmalarının 
ardından tertemiz bir görünüme kavuştu.   

HABER MERKEZİ
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BAŞKENT’TE 19 MAYIS COŞKUSU

Başkent Ankara, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı”nı büyük bir coşkuy-
la kutladı. ‘Gençlik Haftası’ kutlamaları kapsa-

mında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği 
yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ta 
ünlü sanatçı Edis Görgülü’yü Başkentlilerle bu-
luşturdu.  Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı’nda 
ücretsiz olarak düzenlediği Edis konserini on bin-
lerce vatandaş izledi. ABB, Batıkent Vedat Dalokay 
Parkı’nda önce ünlü rock grubu Pilli Bebek’i uzun 
bir aradan sonra hayranlarıyla buluşturdu. Halka 
açık olarak gerçekleştirilen konser için erken sa-
atlerde uzun kuyruklar oluşurken özellikle genç-
lerin yoğun ilgi gösterdiği konserde unutulmaz 
anlar da yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
Gençlik Haftası kapsamında Altınpark’ta düzen-
lendiği bir diğer konserde ise ünlü sanatçı Melek 

Mosso sahne aldı. 

GENÇLİK HAFTASI FESTİVAL HAVASINDA GEÇTİ   

Başkent’te ‘Gençlik Haftası’ etkinlikleri aralıksız 
devam ederken, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 
ile Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi iş 
birliğiyle ‘Gençlik Şenliği’ de düzenlendi.

Hacettepe, TOBB, Medipol ve Çankaya Üniver-
sitesinden öğrenci gruplarının katılımıyla Anıt 
Park’ta gerçekleştirilen şenlikte FOMGET Halk 
Dansları Topluluğu ile Çankaya Üniversitesi Capo-
eira Topluluğu’nun gösterisi yoğun ilgi görürken, 
trio konseri ve zumba gösterisi de büyük beğeni 
topladı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birbirinden renkli 
etkinlik ve konserlere ev sahipliği yaptı. Başkan Mansur Yavaş gençlerin bayramını, “Atatürk’ün izinde, 

gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle” sözleriyle kutladı.  

HABER MERKEZİ
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GÜVENPARK’TA SEĞMENLİ KUTLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı da Başkent’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği çeşitli et-
kinliklerle kutladı. Kent Orkestrası’nın Kızılay Gü-
venpark’ta verdiği konserin ardından Ankara Ku-
lübü Derneği Seğmenleri ise bir gösteri yaptı. 

AYM’Lİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER HÜNERLERİNİ 
SERGİLEDİ

“Gençlik Haftası”nda Kadın ve Aile Hizmetleri 
Daire Başkanlığı bünyesindeki Osmanlı Aile Yaşam 
Merkezi de çocuklar ve gençleri bir araya getirdi. 
Şiir dinletisinden halk oyunlarına, müzik dinleti-
sinden karate ve jimnastik gösterisine kadar Os-
manlı Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar ve genç-
ler hünerlerini sergiledi.

ABB’nin katkılarıyla ve Ankara Sanat Merke-
zi’nin organizasyonuyla Ankara Halk Oyunları 
Dernekleri ile Türk Halk Dansları Günü Platformu 
da Anıtkabir’i ziyaret ederek saygı duruşunda bu-
lundu.

BANDIRMA VAPURU RESİM YARIŞMASI

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 
kapsamında Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinde ise 

“Bandırma Gemisi” konulu resim yarışması dü-
zenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bün-
yesinde hizmet veren Kadın Lokalleri de 19 Mayıs 
kutlamaları kapsamında voleybol maçı düzenledi. 

AŞTİ’DE SAMSUN’DAN GELEN YOLCULARA 
ÖZEL KARŞILAMA VE TRİO KONSERİ

BUGSAŞ AŞ de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı AŞTİ’de çeşitli etkinliklerle kut-
ladı.

AŞTİ’de sabahın ilk saatlerinde Samsun’dan 
gelen yolcular Türk Bayrakları ile karşılandı. Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Trio Gru-
bu’nun verdiği mini konserde ise gelen ve giden 
yolcular seslendirilen şarkılar ve marşlara eşlik 
etti. 

BAŞKENT ANKARA TÜRK BAYRAKLARIYLA 
SÜSLENDİ

EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve teleferiğin 
ücretsiz hizmet verdiği 19 Mayıs’ta kentin cadde 
ve bulvarları Türk bayrakları ile süslendi. Metro ve 
ANKARAY İstasyonlarında Türk Marşları çalınırken, 
Başkent Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
19 Mayıs kutlama mesajlarının yer aldığı afiş, led 
ekranlar ve billboardlarla donatıldı.
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ABB YENİ BİR SPOR TESİSİNİ DAHA BAŞKENT’E KAZANDIRDI: 
KUZEY YILDIZI YÜZME HAVUZU AÇILDI

Başkentlileri spora teşvik eden projeleri hayata ge-
çirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediye-
si, yeni spor alanları ve tesisleri inşa ederek ya da 

yenileme çalışmaları yaparak bu amacı doğrultusunda 
yoğun mesai harcıyor. 

Kentte yıllardır atıl durumda bulunan yapıları A’dan 
Z’ye yenileyerek Başkentlilerle buluşturan Büyükşehir 
Belediyesi şimdi de 2014 yılında tamamlandığı hâlde 
açılmadan kaderine terk edilen Kuzey Yıldızı Yüzme 
Havuzu ve Spor Salonu’nu hizmete açarak Başkent’e 
kazandırdı. 

Seğmenler ve Mehteran Takımı’nın gösterileriy-
le renklenen açılışta, Elvankent Aile Yaşam Merkezi 
Trio Grubu’nun müzik dinletisi ile Kuşcağız Aile Yaşam 
Merkezi sporcularının karate gösterisi ilgiyle izlendi. 

ABB’nin kendi öz kaynaklarıyla bakım, onarım 
ve tadilat çalışmalarını gerçekleştirdiği Kuzey Yıldızı 
Havuzu ve Spor Salonu’nda; 25 metre uzunluğunda, 
12,5 metre genişliğinde ve 1,80 metre derinliğinde yarı 
olimpik kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Çocuk yüzme 
havuzunun yanı sıra kafeterya, buhar odası, sauna, 
fitness ve dinlenme alanlarının da yer aldığı tesiste, 
ASKİ Spor ile iş birliği yapılarak Başkentli çocuklara 
yüzme eğitimi verilecek.

BAŞKENT’TE YÜZME BİLMEYEN ÇOCUK KALMASIN

Çocukların keyifli vakit geçirmesi için masa tenisi, 
langırt, mini golf platformu ve bilardo masalarının da 
konulduğu tesis Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan-
lığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 
hizmet verecek.

2014 yılından itibaren hiç açılmadan atıl şekilde duran Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, Büyükşehir 
Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla yenilenerek hizmete açıldı. Yarı olimpik ve çocuk yüzme havuzunun yer aldığı 

tesiste, ASKİ Spor Kulübü ile iş birliği yapılarak çocuklara yüzme eğitimi verilecek. 

Yunus Emre AYANErhan YUMŞAK Melih KOMŞU
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ABB’DEN ŞİMDİ DE ÜNİVERSİTE ADAYLARINA
YKS DENEME SINAVI DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenci dostu’ 
uygulamalarla öğrencilerin hayatını kolaylaş-
tırmaya devam ediyor. 

Başkent’te eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için 
çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğ-
rencilerin sınav stresini azaltmak için de ücretsiz 
deneme sınavı desteği sağladı. Batıkent Final 
Okulları ile iş birliği yapan Kadın ve Aile Hizmetle-
ri Daire Başkanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için 
düzenlediği deneme sınavından sonra şimdi de 
Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 
adaylara yönelik ödüllü deneme sınavı yaptı.

ÖDÜLLÜ YKS DENEME SINAVINA YOĞUN İLGİ

Kent genelindeki Aile Yaşam Merkezleri ve 

Çocuk Kulüplerinde hafta sonu gerçekleştirilen YKS 
deneme sınavına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi.

Üniversite sınavına girecek adayların hem ken-
dilerini denemesi hem de sınav stresini azaltması 
amacıyla bu desteği sağladıklarını belirten ABB 
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan 
Yorgancılar, şöyle konuştu: 

“Aile Yaşam Merkezlerimizde geçen hafta 
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için deneme sınavı 
yaptık bu hafta da üniversite sınavına hazırlanan 
öğrencilerimiz için YKS deneme sınavı yapıyoruz. 
20 merkezimizde binlerce öğrencimiz deneme 
sınavına girdi. Bu vesileyle tüm öğrenci arkadaşla-
rımıza başarılar diliyorum.’’

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenci dostu’ uygulamaları kapsamında Batıkent Final Okulları ile 
iş birliği yaparak LGS için gerçekleştirdiği deneme sınavının ardından şimdi de YKS’ye hazırlanan 

adaylara ücretsiz deneme sınav desteği sağladı. 

Emre ŞENOĞLU Ali Emre AY
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut İstasyon Caddesi’ne alternatif yapılan bulvarın 
tamamlandığını “Yıllardır Ankara halkının çektiği çileyi bitirmek bize nasip oldu” sözleriyle duyurdu. 

Maliyeti 126 milyon TL olan; 4 demiryolu 
geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşan 9 
kilometrelik alternatif bulvar sayesinde 

Etimesgut ve Sincan’da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon 
vatandaş derin bir nefes alacak.

Başkent'te ulaşım hamlesi başlatan Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, katlı ve köprülü kavşak çalış-
maları başta olmak üzere yeni yolları birer birer 
tamamlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
kent trafiğini rahatlatacak ve can güvenliğini sağ-
layacak ulaşım projelerinden biri olan Etimesgut 
İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar yapımının 
tamamladığını sosyal medya hesapları üzerinden 
şu sözlerle duyurdu:

“Yıllardır Ankara halkının çektiği çileyi 
bitirmek bize nasip oldu. İstasyon Caddesi ‘Al-
ternatif Bulvar’ çalışmalarımızı tamamlayarak 
trafiğe açtık. Etimesgut ve Sincan’da yaşayan 
1,5 milyon Ankaralının 25 yıllık trafik çilesine son 
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Hava Hastanesi (Şehit Sait Ertürk Hastanesi) 
önündeki 3 gidiş 3 geliş alt geçit imalatı ve Türk 
Kızılayı Önünde (2304. Cadde Girişi)  şehir merkezi 
yönünde bir alt geçidin hizmete girdiği Etimesgut 
İstasyon Caddesi’nde Fen İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından 7/24 yürütülen proje çalışmaları etap 
etap tamamlandı.

4  demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten 
oluşan 9 kilometrelik alternatif bulvar projesi ile 
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eryaman Garı alt geçidi 
başta olmak üzere U dönüşü köprüsü, Türk Kızılayı 
Caddesi üzerindeki bağlantı köprüsü, 1682. Cadde 
bağlantı köprüsü ve demiryolu üst geçit köprüsü 
yapılarak Sincan istikametinde kesintisiz trafik 
akışı sağlandı. Yılların trafik çilesini sona erdiren 
projenin 126 milyon TL maliyetle tamamlandığı 
bildirildi. 

126 MİLYON TL
MALİYETLE

TAMAMLANDI 

İSTASYON CADDESİ’NİN
25 YILLIK TRAFİK ÇİLESİ SONA ERDİ 

Emre ŞENOĞLUSeda BUGARİ Hüseyin KUTAY
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ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ
İLÇE İLÇE DERT DİNLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, ziyaret ettiği ilçelerde muhtarlar başta 
olmak üzere vatandaş ve esnafın sorun ve ta-

leplerini dinleyerek, ortak akıl ilkesi doğrultusun-
da çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde 
bulunmayı sürdürüyor.

Haymana ve Akyurt’ta muhtarlar ve vatandaş-
larla bir araya gelen Başkan Mansur Yavaş, ihtiyaç-
ların tespiti ve hizmetlerin kesintisiz ulaşması için 
mahalle muhtarıyla iletişim ve istişare içinde olduk-
larını söyledi.

YAVAŞ: “EN UZAK KÖYLERDE MERKEZDEKİ GİBİ 
HER ŞEYİN OLMASINI İSTİYORUZ”

Başkentlilerin taleplerini dikkate alarak çalış-
malarını sürdürdüklerini belirten Yavaş, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Ankara’mızın özellikle 
uzak ilçeleri maalesef hep mağdur oldu, yıllardır 
hizmet alamadı. Bunun sebeplerini hepiniz bi-
liyorsunuz ama biz Haymana’nın en uzak köyü, 
Şereflikoçhisar’ın en uzak köyü, Nallıhan’ın en 
uzak köyünde Ankara merkezdeki gibi her şeyin 
olmasını istiyoruz. Bunu siyaset için söylemiyo-
rum, biz veya bir başkası olur istiyoruz ki hemşeh-
rilerimiz de bir hemşehri farkı görsünler. Değerli 
hemşehrilerim 2019 yılı Nisan ayının sekizinde 
görevi aldıktan sonra çalışmalara başladık. Bir 
yıl yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra maalesef 
ülkemizin başına bir pandemi olayı musallat oldu. 
2019 yılında ilçeleri tek tek ziyaret ederek orada 
özellikle muhtarlarımızı toplayıp kendileriyle 
görüştük. Nereden ne kadar oy çıkmış bakmadan 
öncelikle insan hayatını, insan sağlığını tehdit 
eden neler varsa onlarla işe başladık. Sincan’ın bir 
kısmı, Pursaklar ve Akyurt muhtarlarıyla bir araya 
gelemedik maalesef pandemi olayı ortaya çıktı. 
Biz gelemesek de bu ortamda yine muhtarlarımız 
ile ‘Muhtar Mobil’ üzerinden temas kurarak veya 
belediye personeli üzerinden görevli dairelerimiz 
üzerinden sürekli kendileriyle görüşerek istekleri 
doğrultusunda da çalışmaya başladık, bu taleple-
rin çoğunu da yerine getirdik.”

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Ankara’nın daha yaşanılır bir yer olması için 
birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Yavaş, 
şunları söyledi: “Değerli hemşehrilerim kimseyi 
ayırmadık ayırmıyoruz ve ayırmak için de bir 
sebep görmüyoruz. Çünkü seçilmeden öncede 
söylemiştik evet biz bu seçimi kazanacağız ama 
kazandığımız zaman zafer kazanmış olmayacağız. 
Zafer kazanmak demek düşmana karşı kazanmak 
gibi bir anlam taşır. Karşımızdaki düşman değil 
bir kişi ayırmadan aynen devam ediyoruz. Bizim 
hayali projelerle işimiz yok. Vatandaşın acil ihtiyacı 
neyse, belediyenin asli görevi neyse, onların 
üzerinde duracağız dedik. 2013 yılından beri hiç 
otobüs alınmamış, 300 otobüs aldık. Mahallele-
ri dolaştığımızda öngördüğümüz acil ihtiyaçları 
tespit ederek işe başladık. Biz nereye ne kadar 
para harcıyorsak açık açık gösteriyoruz.” 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya 
gelerek hem ilçe sorunlarını yerinde dinliyor hem de ABB’ye ait yeni projeler hakkında 

bilgi vermeye devam ediyor. İlçe gezileri kapsamında Haymana ve Akyurt’ta muhtarlar ve 
vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, yoğun ilgi gördü. 

Behzat Ethem TORUN • Emre ŞENOĞLUEcegül SARAL • Zeynep Esra ŞAHİN
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LODUMLU MAHALLESİ’NE YAPILACAK
PARK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 130 bin metrekarelik yeni bir parkı daha Ankara’ya 
kazandıracaklarını belirterek, “İhalesi tamamlanan ve içerisinde kreş, bisiklet yolları ve kaykay parkurunun da 

yer alacağı Lodumlu Mahallesi’ndeki parkı ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“Yeşilin Başkenti” kampanyası ile her geçen 
gün park ve rekreasyon alanlarının sayısını 
artıran Büyükşehir Belediyesi, şehre nefes 

aldıracak yeni projeleri de hayata geçiriyor. Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şimdi de 
‘Lodumlu Mahallesi Parkı’nın yapımına başlıyor. 
Beytepe Akşemsettin Caddesi üzerinde yer alan alana 
Lodumlu Mahallesi Parkı’nın yapılacağını sosyal medya 

hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, park projesi ile ilgili şu 
bilgileri paylaştı:

“Yeşilin Başkenti projeleri kapsamında 130 bin 
metrekarelik yeni bir parkımızı daha Ankara’mıza ka-
zandırıyoruz. İhalesi tamamlanan ve içerisinde kreş, 
bisiklet yolları ve kaykay parkurunun da yer alacağı 
Lodumlu Mahallesi’ndeki parkı ekim ayında tamamla-
mayı planlıyoruz.”

7’den 70’e herkese hitap edecek şekilde 
dizayn edilecek proje içerisinde alanın eğilimli ya-
macından gelecek yağmur sularının toplana-
rak su deposuna taşınmasını sağlayacak çakıl 
içeren u kesitli sığ açık kanal da yer alacak. 
Yamaç bitkilendirmesinde ise toprak erozyonunu 
önlemek amacıyla ibreli ağaç ve çalı türlerinin ağırlıkta 
kullanılacağı 95 bin metrekaresi yeşil alandan oluşacak 
parka 6 bin ağaç dikilecek.

GRİ ŞEHİR YEŞİL ŞEHRE DÖNÜŞÜYOR: GÖKAY CADDESİ PARKI HAZİRAN AYINDA AÇILIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlileri yeni bir yeşil alanla daha buluşturacaklarının 
müjdesini vererek, “Eryaman’da 41 bin 600 metrekarelik alana yaptığımız Gökay Caddesi Parkı’nın açılışını 

haziran ayında yapacağız” dedi.

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Za-
fer Parkı, Gazi Parkı gibi yeşil alanları Başkentli-
lerle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 

kentin dört bir yanında yeni rekreasyon alanları ve 
parkların yapımını hızlandırdı.

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde 41 bin 
600 metrekarelik alanda başlatılan Gökay Caddesi 
Parkı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Basketbol ve voleybol sahaları, köpek gezdirme 
alanı, çocuk oyun alanı, bisiklet macera parkuru, 
bisiklet yolu, yürüyüş yolu, fitness alanları, kaykay 
pisti, oturma ve dinlenme alanlarının yer aldığı par-
kı hizmete açmaya hazırlandıklarını sosyal medya 
hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara yeşilin de 
başkenti olacak demiştik. Bu amaçla çalışmaları-

mıza devam ediyoruz. Eryaman’da 41.600 metre-
karelik alana yaptığımız Gökay Caddesi Parkı’nın 
açılışını haziran ayında yapacağız” dedi.

Ali Emre AY

Hasan Hüseyin YILDIZ

HABER MERKEZİ Hasan Hüseyin YILDIZ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent Kentko-
op Mahallesi’nde yer alan atıl durumdaki 431 
bin 600 metrekarelik alana iklim pozitif temalı 

dev bir parkı Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanı-
yor.

Batıkent’e kazandırılacak iklim pozitif park pro-
jesiyle 3 yıl içinde ekolojik ayak izinin de azaltılması 
amaçlanıyor. Tasarımında doğal malzemelerin kul-
lanacağı park ile gelecek nesiller için örnek bir mo-
del de oluşturmayı hedefleyen ABB, yaklaşık 180 bin 
metrekarelik yeşil alandan oluşacak parka; 300 bin 
çalı, 40 bin metrekarelik çim ile 80 bin metrekarelik 

çayır alanı dışında 5 bin 100 adet ağaç dikecek.

“YEŞİLİN SESİ VE NEFESİ OLMAYA DEVAM 
EDİYORUZ”

İhale süreci tamamlanan yeni rekreasyon ala-
nı hakkında bilgi veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, 
“Ankara’mızı küresel ısınmaya karşı mücadelede 
örnek model olarak görüyor, yeşilin sesi ve nefesi 
olmaya devam ediyoruz. Atıl durumda bulunan 431 
bin 600 metrekarelik alana kuracağımız iklim po-
zitif temalı Batı Park Rekreasyon Alanı’nı 2023 yılı 
içinde tamamlayacağız” dedi.

DEV BİR REKREASYON ALANI DAHA: BATI 
PARK İÇİN İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI 

Batıkent Kentkoop Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 
431 bin 600 metrekarelik alana dev bir rekreasyon alanı 

kurulacağını ilk kez duyuran ABB Mansur Yavaş, “Ankara’mızı 
küresel ısınmaya karşı mücadelede örnek model olarak 

görüyor, yeşilin sesi ve nefesi olmaya devam ediyoruz” dedi. 

ABB’NİN YEŞİL ALAN ATAĞI SÜRÜYOR:
MAMAK SAKLIBAHÇE YENİLENDİ

 Ankara’da yeşil alan atağını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesinde bulunan Saklıbahçe’yi 
yenileyerek Başkentlilerin hizmetine açtı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Uzun zamandır atıl halde bulunan 24 bin 147 

metrekarelik Mamak Saklıbahçe Parkı’nın onarımını tamamlarken parktaki ağaç sayısını da artırdık” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde 
başlattığı yeşil alan atağı tüm hızıyla devam edi-
yor.

Şehre nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her 
geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi son olarak 
Mamak ilçesinde uzun zamandır atıl hâlde bulunan 
Saklıbahçe’yi yenileyerek Başkentlilerin hizmetine açtı.

Başkentlileri sosyal medya hesapları üzerinden 
yaptığı paylaşımla bilgilendiren Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sürdürülebilir 
gelecek için Yeşilin Başkenti hedefimiz doğrultusun-
da çalışmalarımız devam ediyor. Uzun zamandır atıl 
hâlde bulunan 24 bin 147 metrekarelik Mamak Sak-
lıbahçe Parkı’nın onarımını tamamlarken parktaki 
ağaç sayısını da artırdık” dedi.

A’DAN Z’YE YENİLENDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafın-
dan yürütülen yenileme çalışmaları ile Mamak ilçesin-

deki Saklıbahçe Parkı yeni görünümü ve çevre düzen-
lemeleriyle daha modern hâle kavuştu.

Ağaç sayısı artırılan parkta bin 500 adet bitki, 7 bin 
adet çiçek dikimi gerçekleştirilirken havuzların elektrik 
aksamı ve motor pompa bakımları ile temizlik çalışma-
ları da tamamlandı. Yürüyüş yollarından merdivenlere, 
hasar görmüş duvarlardan korkulukların boya işlemle-
rine, asansör kulelerinin tadilatından elektrik işlerine 
kadar her şey A’dan Z’ye yenilendi.

Ali Emre AY Hasan Hüseyin YILDIZ

Ecegül SARAL

Ramazan KARACA
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Toygar DÜNDAR • Ali İhsan CANSIZAli Emre AY • Ecegül SARAL

BAŞKENT SİLİKON VADİSİ OLMA YOLUNDA 
HIZLA İLERLİYOR: DEVJAM MARATONU

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek 
Silikon Vadisi modelini Başkent’e taşımayı he-
defleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir ilke 

daha imza attı.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ODTÜ Google 
Developer Student Clubs tarafından düzenlenen 
ve Türkiye’de oyun sektörünün gelişmesi için genç 
girişimcileri teşvik amacıyla düzenlenen “DevJam” 
adlı elektronik oyun maratonuna ev sahipliği yaptı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı payla-
şımla genç girişimcilere her türlü desteği vermeye 
devam edeceklerini vurgulayan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “DevJam etkin-
liğine Kuzey Yıldızı TechBridge Girişimcilik Mer-
kezimizde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Genç girişimcilerimizin gelişen dünya 
ile aralarında köprü kurarken aynı zamanda be-
cerilerine de destek oluyoruz. Umut, siz varsanız 
var” dedi.

GENÇLER UYUMADI DİJİTAL OYUNLARDA 
YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Kuzey Yıldızı TechBridge’de Ankara Kent Orkest-
rası’nın verdiği mini konserle başlayan DevJam 
maratonu; dijital oyun geliştirme konusunda 
beceriler kazanmak ve öğrenmek isteyenlerle, Tür-
kiye’nin dört bir yanından bu alana meraklı üniver-
site öğrencilerinin tanışıp eğlenmesi için düzenlen-
di. 

13 Mayıs’ta başlayan ve geceli gündüzlü 3 gün 
süren elektronik oyun maratonunda, dijital oyun 
dünyasının deneyimli isimleri de gelişen dünyayla ve 
oyun teknolojileriyle ilgili bilgilerini paylaştı. Golften 
masa tenisine kadar birçok spor oyunları oynayarak 
da eğlenceli vakit geçiren genç girişimciler, her 
ne kadar zaman zaman uykuya yenik düşseler de 
maratonu kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Silikon Vadisi modelini Başkent’e taşımayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza attı. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, genç girişimcileri teşvik ederek Türkiye’de oyun sektörünün gelişmesini sağlamak 

amacıyla “DevJam” adı verilen elektronik oyun maratonuna ev sahipliği yaptı. 
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MANSUR YAVAŞ GENÇLERLE BULUŞTU: 
“BU KENTİ SAHİPLENMENİZİ İSTİYORUZ” 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, katılımcılık ilkesi doğrultusunda toplu-
mun tüm kesimleriyle bir araya gelerek talep 

ve sorunları dinlemeye devam ediyor.

Daha önce büyükelçiler, sanayiciler, şehit ya-
kınları ve gazilerle iftar programında bir araya ge-
len Yavaş son olarak Ankara Kent Konseyi Başkent 
Gençlik Meclisi üyeleriyle ABB Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programda buluştu.

Gençlerin sorunlarını dinleyerek taleplerini tek 
tek not alan Yavaş, projelerini de anlatarak Büyük-
şehir Belediyesi Yerel Gençlik Eylem Planı’nın star-
tını verdi. Yavaş daha sonra Büyükşehir Belediyesi 
Yemekhanesinde 200’den fazla genç ile iftarını açtı.

KENT KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞİŞİM VE İMAR PLAN-
LARINDAKİ YANLIŞLIKLAR 

Ankara’daki kültürel değişime dikkat çektiği 
konuşmasında önemli tespitlerde bulunan Yavaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyanın neresine 
giderseniz gidin, tarihi kent merkezi mutlaka ko-
runur. Siz kendi tarihinizi korumazsanız, kentin 
hafızasını kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla Ulus 
ve çevresinde yenileme çalışmaları yapıyoruz. 
Buraların birçoğunu da siz gençlerimizin kullanı-
mına açacağız. Mesela bir tanesi Sıhhiye’deki gi-
yim merkezinin olduğu yer. Mahkemeden tahliye 
kararı çıktı, orayı tahliye edeceğiz ve sizler için 
kullanılır hâle getireceğiz. Bunu da inşallah 8-10 
ayda yapacağız. Kurtuluş Parkı’nın karşısında çok 
katlı otopark var. Çok katlı otoparkın altını da sizin 
kullanımınıza açacağız. Tamamen öğrencilerin gi-
debileceği yerler, rahatça çalışabileceğiniz alanlar 
olacak.”

YAVAŞ: “BU KENTE BİR ŞEYLER KATMANIZI VE 
SAHİPLENMENİZİ İSTİYORUZ”

Gençlere, “Bu kente iyice sahip çıkın. Sizleri 
göndermek istemiyoruz, gitmenizi istemiyoruz. 
Bu kente bir şeyler katmanızı, kenti sahiplenmeni-
zi istiyoruz. Kendinizi misafir gibi hissetmenizi is-
temiyoruz. Bizim göremediklerimizi gösterin çün-
kü geleceğimizi en iyi gören sizlersiniz” sözleriyle 
seslenen Yavaş, “İnşallah size bu yılın sonunda ya 
da önümüzdeki yıl yeni gelecek gençlerle birlik-
te kullanacağınız 3 yeni mekân hediye edeceğiz” 
dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve alkışlarla 
tempo tuttuğu Yavaş, gençlerle sohbet ederek bol 
bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya 
geldi. Yerel Gençlik Eylem Planı’nın startının da verildiği programda gençlere seslenen Yavaş, “Bu kente bir 

şeyler katmanızı istiyoruz, sahiplenmenizi istiyoruz. Bizim göremediklerimizi gösterin çünkü geleceğimizi 
en iyi gören sizlersiniz” dedi.

Behzat Ethem TORUN • Emre ŞENOĞLUDilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Zeynep Esra ŞAHİN
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ÇÖLYAK HASTALARINA ÖZEL GLUTENSİZ 
TAZE SİMİT VE YAŞ PASTA ÜRETİLDİ 

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda insan 
sağlığını önceleyen projelere imza atan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, çölyak rahatsızlığı olan 

vatandaşları da unutmadı.

İlk etapta glutensiz ürünlerin satıldığı halk 
ekmek büfesini Başkentlilerle buluşturan Ankara 
Halk Ekmek Fabrikası şimdi de çölyak hastalarına 
özel ilk kez taze sıcak simit ve yaş pasta üretti. 

‘9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde GİMAT Halk 
Ekmek Fabrikası’nda düzenlenen kahvaltı organi-
zasyonu ile yeni ürünler tanıtılırken, Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal 
medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, 
“Ankara’mızda çölyak rahatsızlığı olan hemşeh-
rilerimiz  için glutensiz taze simit ve yaş pasta 
üretmeye başladık” dedi.

GLUTENSİZ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTARAK DEVAM 
EDECEK

Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski, Çölyak 
Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar, Ankara 

Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, 
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim 
üyesi Prof. Dr. Necati Balamtekin ile çölyak hastaları 
ve yakınlarının katıldığı kahvaltıda glutensiz taze 
sıcak simit ve yaş pasta ilk kez ikram edildi.

Glutensiz ekler, kurabiye, cupcake ve poğaça çe-
şitlerinin de sunulduğu kahvaltı programına katılan 
Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski glutensiz ürün 
çeşitliliğini artıracaklarını belirterek, şöyle konuştu: 

“Bu özel günde çölyak hastalarımızın yıllardır 
glutensiz sıcak simit hasretini gidermek istedik. 
Fabrika içinde izole edilmiş ve hijyen önlemlerinin 
en üst seviyede alındığı ayrı bir tesiste çölyak has-
talarımız için glutensiz ekmek, ekmek unu, simit, 2 
çeşit kurabiye ile çerez üretimimiz devam ediyor. 
Halk Ekmek’te ilk kez üretilen simit, yaş pasta, 
ekler, cupkek ve poğaça çeşitlerini de çölyak has-
talarımıza ikram ederek tadım yaptırdık. Bu yeni 
glutensiz ürünlerimizi yakında GİMAT Başkent 
Market ve Batıkent Şubemizde satışa sunacağız.”

 Ankara Halk Ekmek Fabrikası Başkent’te bir ilke daha imza attı. ‘9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde 
çölyak rahatsızlığı olan Başkentliler için ilk kez glutensiz taze simit ve yaş pasta üretti. Başkan 

Mansur Yavaş, “Ankara’mızda çölyak rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz  için glutensiz taze simit ve 
yaş pasta üretmeye başladık” dedi. 

Yunus Emre AYAN

Ali Emre AY
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘hayvan dostu’ 
uygulamalarıyla sokak hayvanlarının yanında 
olmaya devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının Sokak hayvan-
larıyla ilgili son dönemde artan şikâyetler üzerine 
başlattığı özel projeyi açıklayan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, “Can dostlarımız için Tür-
kiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini 
başlattık. Rehabilitasyon merkezimiz ve anlaştığı-
mız özel klinikler aracılığıyla yılda 25 bin dostumu-
zu kısırlaştıracak, kontrolsüz popülasyon artışını 
da engelleyeceğiz” dedi.   

HEDEF: YILDA ORTALAMA 25 BİN SOKAK 
HAYVANI

Bir yandan kısırlaştırma işlemini kendi imkânla-
rıyla sürdüren ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bir 
yandan da Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OH-
HAD) ile yaptığı protokolün ardından çıktığı ihaleyle 
özel bir firmadan hayvan toplama desteği almaya 
başladı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hay-
vanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği-

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma 
seferberliğini Başkent’te başlattıklarını açıkladı. Projeyle özel hayvan hastanelerinde bir gün 

dinlendirildikten sonra kısırlaştırma operasyonu yapılacak olan sokak hayvanları, 5 günlük 
tedavi sürecinin ardından yaşam ortamlarına bırakılacak. ABB, yılda ortalama 25 bin sokak 

hayvanını kısırlaştırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI
KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Ramazan KARACA  Ali Emre AY

ne uygun olarak Başkent’te kısırlaştırma çalışması 
yapmayı hedeflediklerini belirten Sağlık İşleri Daire 
Başkanı Seyfettin Aslan, örnek projeyi anlattı:

Aslan, 25 ilçe belediyesinin de katkılarıyla Baş-
kent’te yılda 55 bin kısırlaştırma yapılabileceğine 
dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
olarak bütün belediyelerimize örnek olacak 
bir çalışma başlatıyoruz. Ayda bin hayvan-
dan az olmamak üzere sokak hayvanları-
nın yakalanma ihalesini de gerçekleştirdik. 
Toplanacak can dostlarımıza, hem kendi 
kliniklerimizde hem de OHHAD ile yapmış 
olduğumuz proje kapsamında özel hayvan 
hastanelerinde bir gün dinlendirildikten 
sonra kısırlaştırma operasyonu yapılacak. 5 
günlük postoperatif bakımları da tamamlan-
dıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri 
bırakılacaklar. Bu şekilde yılda ortalama 25 
bin kısırlaştırma operasyonunu gerçekleşti-
rebileceğimizi düşünüyoruz.
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“Elmadağ-Mamak İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi” kapsamında ilk kazmayı vuran ASKİ 
Genel Müdürlüğü, 23 kilometrelik hattın tamamlanması için 7/24 mesai harcıyor. Projenin 

tamamlanmasıyla Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan’da yaşayan 50 bin vatandaş, sağlıklı ve 
kesintisiz suya kavuşacak.

ELMADAĞ’IN İÇME SUYU SORUNUNU 
ÇÖZECEK PROJE İÇİN İLK KAZMA VURULDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘çeşmeden içile-
bilir su vaadi’ kapsamında ilçelerin kronikle-

şen su sorunları birer birer çözülüyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde içme suyu 
ihtiyacını kuyulardan karşılayan ilçelere öncelik 
vererek altyapı sorunlarına neşter vuruyor. ASKİ; 
Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan’da yaşayan 50 bin 
vatandaşın içme suyu sorununu çözecek “Elmadağ 
- Mamak İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi” için 
düğmeye bastı.

23 KİLOMETRELİK SU HATTI İÇİN İLK KAZMA 
VURULDU

Başkent Ankara’nın içme suyunun arıtıldığı İvedik 
İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden Elmadağ, Hasanoğlan 
ve Lalahan’a sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz şebeke 
suyu taşıyacak 23 kilometrelik hat için ilk kazma 
vuruldu. 

Şu ana kadar su ihtiyacını kuyu suyuyla karşıla-
yan Hasanoğlan başta olmak üzere Elmadağ ve Lala-
han’ın birçok noktasında vatandaşların su hasretini 
sonlandıracak, ilçenin en büyük yatırımlarından biri 

olan proje çalışmalarını yerinde inceleyen Elmadağ 
Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da, “Yıllardır 
çektiğimiz susuzluk sorununa artık çare bulacağız. 
Tüm Elmadağlılar adına Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” 
sözleriyle sosyal medya hesapları üzerinden videolu 
paylaşımda bulundu.

Toygar DÜNDARSeda BUGARİ Melih KOMŞU • Ahmet ŞAD
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xxx
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ASKİ’DEN TÜRKİYE’DE BİR İLK: BARAJLARDA ALGLERE 
KARŞI SES DALGALARI İLE MÜCADELE

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’e içme suyu sağlayan barajlarda kuraklık nedeniyle artan alglere 
(siyanobakteri, su yosunu) karşı yeni bir mücadele yöntemi uyguluyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, Kurtboğazı Barajı’nda başlatılan pilot uygulama ile ses cihazıyla ses dalgaları oluşturarak 

alglerin artışını önlediklerini açıkladı.

Tüm dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim 
değişikliği Ankara’da da etkisini gösteriyor. 
Türkiye’de bir ilke daha imza atan ASKİ Genel 

Müdürlüğü, Ankara barajlarında yaşanan kuraklık 
nedeniyle artan, koku ve tadı bozarak suyun 
kalitesini tehdit eden, bazı türleri toksik etkiye 
sahip ‘algler’ ile “Ultra Ses Sistemi” kullanarak 
mücadele etmeye başladı.

Kurtboğazı Barajı’nda başlatılan pilot uygulama 
ile ses cihazı kullanılarak istenilen frekansta ses 
dalgaları oluşturan ASKİ Genel Müdürlüğü, bu 
yöntem sayesinde insan ve çevre sağlığına zarar 
veren mavi-yeşil alglerin artışını engellemeyi 
başardı.

ALG PATLAMASI BALIK ÖLÜMLERİNE DE YOL 
AÇIYOR 

Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali ile Kurtboğazı 
Barajı’nda kurulan sistemi yerinde inceleyen ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yeni yöntem ile 
alglerin stres altında tutularak büyümelerinin 
önlendiğini açıkladı.

Su kalitesini artırarak temiz ve sağlıklı suyu 
Başkentlilere ulaştırdıklarını belirten Öztürk, yapılan 
çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara genelinde baraj yüzeylerinde oluşan 
ve halk dilinde su yosunu denilen alglerin 
çoğalmasını önlemek amacıyla birtakım çalışmalar 
yapıyoruz. Çünkü su yosunları çoğaldığı zaman 
su içindeki canlıların yaşamını ciddi şekilde 
etkiliyor. Ayrıca içme suyu arıtma tesislerimize 
giden sularda koku ve tat sorunlarına yol açan 
siyanobakteri kaynaklı olumsuzlukları meydana 
getiriyor. Tabii arıtma tesislerimizde kullandığımız 
kimyasallarla bunların önüne geçiyoruz ama bu 
baraj yüzeylerinde yaptığımız uygulamalar ile en 
azından daha az kimyasal tüketimi sağlıyoruz. 
Böylece halkımıza nispeten daha temiz ve sağlıklı 
su iletiyoruz. Buradaki çalışmanın ana prensibi 
baraj yüzeyinde bulunan ve güneş enerjisiyle 
işleyişini sürdüren sistemlerin yaydığı ses 
dalgalarının su yosunlarını tedirgin etmesi üzerine 
kurulu. Ses dalgaları alg üremeleri ile ilgili ciddi bir 
engel teşkil ediyor. Sucul ortamda yaşayan canlılar 
beslenmek için alglere ihtiyaç duyuyor ancak 
alg patlaması balık ölümlerine de neden oluyor. 
Sudaki oksijeni tüketen, suyu kirleten algler aşırı 
çoğalmaları durumunda insan sağlığını da tehdit 
ediyor.”

Selim Arda ERYILMAZEvin DEMİRTAŞ
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NALLIHAN TEMİZ VE SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTU:
ASBESTLİ BORULAR YENİLENDİ 

ASKİ Genel Müdürlüğü, Nallıhan ilçesinde de yıl-
lardır çözülmeyen altyapı sorunları için hare-
kete geçti.

İlçede altyapı seferberliği başlatan ASKİ Genel 
Müdürlüğü ilçenin altyapısını neredeyse baştan 
sona yeniledi. Yaklaşık 30 yıldır asbest, PVC ile pik 
borulardan içme suyu kullanan ilçede, 76 kilomet-
relik yeni içme suyu hattı imalatı yapılarak 40 kilo-
metre uzunluğundaki asbestli borular iptal edildi. 
Yeni boruların döşenmesiyle temiz ve sağlıklı içme 
suyuna kavuşan ilçede ayrıca 3 yeni su deposu da 
inşa edildi.

6 bin 682 abonenin içme suyu bağlantısı ta-
mamlanarak temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuş-
ması sağlanırken, 3 yeni su deposunun inşa edilme-
siyle de yüzde 70’lere varan oranlarda su tasarrufu 
sağlandı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği başlattığı Nallıhan’da da 40 kilometresi asbestli olmak üzere 
toplam 76 kilometre içme suyu altyapısını yeniledi. 

Ahmet ŞADSeyithan Melih BİNGÖL

ETİMESGUT ALTAY MAHALLESİ’NDE
50 YILLIK İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 50 yıllık altyapının yenilenmesi konusunda Etimesgut Altay 
Mahallesi sakinlerine verdiği sözünü tuttu. ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllar içerisinde vanasından borularına kadar 

her yanı pas tutan ve kullanılamaz hâle gelen içme suyu hattını baştan sona yeniliyor. 

Yaklaşık 50 yıl önce Almanlar tarafından yapılan 
galerideki paslanmış ve sık sık arıza veren içme suyu 
hattını yenilemek için kolları sıvayan ASKİ ekipleri içme 
suyu hattının ilk 6 kilometrelik kısmını tamamladı. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz yıl altyapıyla 
ilgili Etimesgut Altay Mahallesi sakinlerine verdiği 
sözü yerine getirdi.

50 yıllık altyapının yenilenmesi amacıyla harekete 
geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, bölgede yaklaşık 11 ki-
lometre uzunluğundaki içme suyu hattının imalatına 
başladı. ASKİ ekipleri, asfalta zarar vermeden ve bölge 
halkının görüntü ve gürültü kirliliğinden etkilenmeme-
si konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

PASLI BORULAR DEĞİŞİYOR, 22 BİN ABONE TEMİZ 
SUYA KAVUŞACAK

Altay Mahallesi’ndeki 6 bin 217 daire, 3 iş merkezi, 
3 ilköğretim okulu, 3 anaokulu, 1 sağlık ocağı, 2 cami 
ve 22 bin abonenin temiz, sağlıklı ve kaliteli içme su-
yuna kavuşması için yoğun mesai harcayan ASKİ Genel 
Müdürlüğü, vanasından borularına kadar her yanı pas 
tutan ve kullanılamaz hâle gelen içme suyu hattını baş-
tan sona yeniliyor.

Selim Arda ERYILMAZSeyithan Melih BİNGÖL
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GÖKSU 2. ETAP REKREASYON ALANI
BAŞKENT’E KAZANDIRILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “İklim krizine karşı dirençli bir Ankara için bugün 
adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir yarınları miras bırakacağız” diyerek Etimesgut 
ilçesinde 177 bin metrekareden oluşan ‘Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı’nın yapımına başlayacaklarını 

açıkladı. Yeşil alanın 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Ankara’yı ‘gri kent’ imajından kurtarmak 
amacıyla harekete geçen Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, kente ‘yeşil kent’ imajı 

kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Son 
olarak Lodumlu Mahallesi Parkı, Eryaman Gö-
kay Caddesi Parkı ile Alacaatlı Mahallesi Lavan-
ta Parkı’nın yapımı için çalışmalar hızlandırılır-
ken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı pay-
laşımla, “İklim krizine karşı dirençli bir Ankara 
için bugün adımlarımızı sıklaştırıyoruz. #Ye-
şilin Başkenti vizyonumuzla, Etimesgut ilçe-
mizde 177 bin metrekareden oluşan ‘Göksu 2. 
Etap Rekreasyon Alanı’ yapımına başlıyoruz. 
Çocuklarımıza yaşanabilir yarınları miras bı-
rakacağız” dedi.

ABB Etimesgut ilçesinde bulunan 177 bin 
metrekarelik alanı daha yeşil alana dönüştüre-
cek. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 
tarafından ihalesi tamamlanan Göksu 2. Etap 
Rekreasyon Alanı’nda kısa süre içinde yapım 
çalışmaları başlayacak.

Kafe, yönetim binası, iki adet büfe, iki adet 
su deposu, mescit, çocuk oyun alanları, bisiklet 
yolu, koşu yolu, spor alanları (basketbol saha-
sı, tenis kortu, futbol sahası), bisiklet parkuru, 
spor alanları işletme binası, çok amaçlı salon, 
lavabo ile güvenlik kulübesinin yer alacağı rek-
reasyon alanında toplam yeşil alan büyüklüğü 
ise 103 bin metrekareden oluşacak.

Bölgede yaşayanların nefes alabileceği 
Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı’nın 2023 yılı 
içinde tamamlanması planlanıyor.

BAŞKENT’TE YEŞİL ALAN 
SAYISI ARTIYOR

HABER MERKEZİ Melih KOMŞU • Hasan Hüseyin YILDIZ 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, spordan sanata kadar birçok alanda dezavantajlı gruplara yönelik özel 
projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Mansur Yavaş, EGO Spor Kulübü ile Salyangoz ve Doğa 
Sporları Kulübü iş birliğiyle işitme engelli çocuklar için başlatılan yüzme kursunu ziyaret etti. Yavaş, 23 

Nisan’da başkanlık koltuğunu devrettiği minik Esila’yı yüzme kursundaki ilk gününde de yalnız bırakmadı.

Behzat Ethem TORUN • Emre ŞENOĞLUDilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Ali Emre AY

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ İŞİTME ENGELLİ 
YÜZÜCÜ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

‘Engelsiz Başkent’ hedefi doğrultusunda insan 
odaklı çalışmalarına devam eden Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, spordan sanata birçok 

alanda dezavantajlı gruplara yönelik özel projelere 
de imza atıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, EGO Spor Kulübü ile Salyangoz ve Doğa Sporları 
Kulübü iş birliğiyle Başkent’te yaşayan işitme engelli 
çocuklar için başlatılan yüzme kursunu ziyaret etti. 

ABB BAŞKANI YAVAŞ ESİLA’YI DA YALNIZ 
BIRAKMADI

Yenimahalle Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve 
Spor Tesisi’nde yüzme eğitimi alan 6-12 yaş arasın-
daki işitme engelli çocukları, Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 
Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu ve EGO Spor 
Kulübü Başkanı Taner Özgün ile ziyaret eden Yavaş, 
yüzme kursuyla ilgili detaylı bilgi aldı.

23 Nisan’da başkanlık koltuğuna oturttuğu ve 

tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı işitme engelli 
minik Esila’yı yüzme kursuna başladığı ilk gününde 
de yalnız bırakmayan Yavaş, kursa devam eden 
işitme engelli diğer çocuklarla da yakından ilgilendi.

ŞİİRLİ KARŞILAMA

İşitme engelli Nisanur Erol’un Arif Nihat Asya’nın 
‘Bayrak’ şiirini okuyarak karşıladığı ABB Başkanı 
Mansur Yavaş’ın kendisini ve arkadaşlarını ziyaret 
etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 
Esila Alparslan da düşüncelerini, “Yüzme kursuna 
bugün başladım. Hocam bana burada yüzmeyi 
öğretiyor. 23 Nisan’daki isteğimi kırmayarak Bü-
yükşehir Belediyesinde ‘Şiir Gibi Şehir’ uygulaması 
başlattığı için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür 
ediyorum ve onu çok seviyorum’’ sözleriyle dile 
getirdi. 

EGO Spor Kulübü, eylül ayına kadar devam edecek 
yüzme kursunu Mamak, Sincan ve Batıkent ilçelerin-
de de açmayı planlıyor.
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BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR
MAVİYE KULAÇ ATACAK

‘Ankara’da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi’ kapsamında 7 farklı branşta 2 bin çocuğu sporla buluşturan 
ASKİ Spor Kulübü, şimdi de 6-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz yüzme eğitimi verecek. 

ARŞİVAli Emre AY

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun ve 
sporcuların yanında yer alan projelere imza 
atmaya devam ediyor. Başkent’te yaşayan de-

zavantajlı ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik 
etmek amacıyla hayata geçirilen ‘300 Çocuk 300 
Sporcu Projesi’ kapsamında 7 farklı branşta 2 bin 
çocuğu sporla buluşturan ASKİ Spor Kulübü şimdi de 
çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verecek.

8’İNCİ BRANŞ YÜZME

Güreş, jimnastik, tekvando, badminton, boks, 

halter, kick boks branşlarında 26 merkezde 2 bin 
çocuğun eğitim aldığı ASKİ Spor Kulübü, 8’inci 
branşını da yüzme için açtı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı’nda çocukları yüzme sporuyla buluşturacağı-
nı duyuran ASKİ Spor Kulübü, 6-13 yaş aralığındaki 
çocuklara Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız 
Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz yüzme eğitimi 
verecek. Yüzme kursuna çocuklarını kaydettirmek 
isteyen aileler detaylı bilgiye ‘(0312) 312 66 76’ 
numaralı telefonu arayarak ulaşabilecek.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın göreve gelmesiyle şeffaf belediyecilik 
uygulamalarından biri olarak başlatılan mal 

ve hizmet alım ihaleleri, 3 yıldır kesintisiz olarak 
canlı yayınlanmaya devam ediyor.

Tüm Türkiye’ye örnek olan uygulama sayesinde 
hem firmalar hem de vatandaşlar 8 Mayıs 2019 
tarihinden itibaren ABB TV, Youtube Kanalı ve 
sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan 
Büyükşehir, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü ile tüm 
bağlı iştiraklere ait mal ve hizmet alım ihalelerini 
ilgiyle takip ediyor.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi 
doğrultusunda 8 Mayıs 2019 - 8 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında 2 bin 605 ihale kayıt altına alınarak canlı 
yayınlandı.

36 ayda altyapı çalışmalarından kentsel 
dönüşüme, Halk Ekmek büfe kura çekilişinden 
taşınmazların kiraya verilmesi ve satışına kadar 
birçok ihale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent’in önemli ve öncelikli ihtiyaçlarını da göz 
önünde bulundurdu.

Canlı ihale döneminde 3’üncü yılını dolduran ABB 
bir yandan serbest rekabet ortamı sağlarken bir 
yandan da kırım oranlarında yaşanan yüksek artış 
nedeniyle tasarruf da elde etti.  

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda 8 Mayıs 
2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlatılan canlı yayın uygulaması 3’üncü 

yılını doldurdu. ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden son 3 yılda 2 bin 605 ihale 
yayınlanarak, canlı yayın rekoru kırıldı.

36 AYDA
2 BİN 605

İHALE

CANLI YAYINLANDI

CANLI YAYINLANAN İHALE SAYISI
2 BİN 605’E ULAŞTI

ARŞİVErhan YUMŞAK
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19 MAYIS HAFTASINA ÖZEL
SPORLU KUTLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında 
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda “Karate Şenliği” düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe, 

200’den fazla sporcu katıldı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” 
nedeniyle gençleri spor yapmaya teşvik 

etmek amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği 
yapıyor. 

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı 
ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 19 
Mayıs kutlamaları kapsamında Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 200’den fazla sporcuyu “Karate 
Şenliği”nde buluşturdu.

GENÇ SPORCULARDAN NEFES KESEN 
PERFORMANS

Elvankent Aile Yaşam Merkezi, Osmanlı Aile 

Yaşam Merkezi ve Batıpark Çocuk Kulübü üyesi 208 
sporcu şenlikte nefes kesen performanslara imza 
attı.

Başkentli gençleri spor yapmaya teşvik etmeye 
yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten ABB 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa 
Artunç, şöyle konuştu:

“Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş 
birliğiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı haftası dolayısıyla 200 sporcu katılımıyla 
‘Karate Şenliği’ düzenledik. Başkanımız Mansur 
Yavaş’ın herkes için spor anlayışıyla bu tür spor fa-
aliyetlerimiz artarak devam edecek.”

Ali İhsan CANSIZ • Toygar DÜNDAREcegül SARAL Melih KOMŞU
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GÖÇMEN KUŞLAR ABB’NİN YAPTIĞI
YUVALARI TERCİH EDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığı, Doğa Araştırmaları Derneği 
ile yürüttüğü ‘Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha 
Güvenli Projesi’ kapsamında leylekler için Güdül ve 
Beypazarı’nda belirlenen 17 noktaya yuva yapıldı. 

Başkent’te çevre dostu çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşları 

da unutmayarak doğa dostu yeni bir 
uygulamaya imza attı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkan-
lığı kendi atölyelerinde atık malzemelerden 
geri dönüştürülerek üretilen materyalleri 
kullanarak leylek yuvaları yaptı. Doğa Araş-
tırmaları Derneği ile iş birliği yapan Büyük-
şehir Belediyesi, 17 adet yuvayı Beypazarı 
ve Güdül’de belirlenen mahallelere monte 
etti. 

BEYPAZARI’NDAKİ LEYLEK YUVALARI 
DOLMAYA BAŞLADI

İlkbahar mevsiminin başlamasıy-
la güneyden kuzeye göç eden göçmen 
kuşların güzergâhı üzerinde bulunan 
alanlarda özel yaşam alanları oluşturmak 
isteyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baş-
kanlığı, atıl durumda bulunan demirlere 
yuvarlak form vererek ve budanmış ağaç 
dallarıyla süsleyerek yuva hâline getirdi.

Doğa Araştırmaları Derneği ile ‘Çiftçi 
Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi’ 
kapsamında yürütülen ortak çalışma ile 
Beypazarı’nın Akçakavak Mahallesi’ne 
monte edilen leylek yuvaları kuluçka 
dönemi nedeniyle dolmaya başladı. Toygar DÜNDAR
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