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3. yılımızda 4 yeni metro 

hattı için harekete geçiyoruz. 

Yaklaşık 26 kilometrelik 

3 yeni hatta ön yeterlilik 

ihalemizi tamamladık, proje 

çalışmalarımız başlıyor.
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MÜJDE: ÖĞRENCİ ABONMANLARI BANLİYÖ 
TRENLERİNDE DE GEÇERLİ OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci abonman kartlarının Polatlı - Ankara 
arasında sefer yapan TCDD trenlerinde de kullanılabileceği müjdesini verdi. Yavaş, “UKOME 

toplantısında alınan kararla birlikte Ankara-Polatlı arasındaki TCDD tren seferlerinde de öğrenci 
abonmanlarınız geçerli olacak. Güle güle kullanın” dedi.

ARŞİVZeynep Esra ŞAHİN

‘Öğrenci dostu’ uygulamalarıyla tüm Türkiye’ye 
örnek olmaya devam eden Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolay-

laştıran çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, yaptığı açıklamayla öğrenci abonman kartla-
rının Polatlı-Ankara arasında sefer yapan TCDD tren 
seferlerinde de kullanılabileceği müjdesini verdi.

BAŞKENTLİ ÖĞRENCİLERE ULAŞIM KOLAYLIĞI 

Başkentli öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlaya-
cak müjdeyi duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, 
“Türkiye’nin en ucuz abonmanlarından birini 
kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var. 

UKOME toplantısında alınan kararla birlikte artık 
Ankara - Polatlı arasındaki TCDD tren seferlerinde 
de öğrenci abonmanlarınız geçerli olacak. Güle 
güle kullanın” dedi.

18 Nisan’dan itibaren öğrenci abonman kart-
larının Başkentray’da kullanılmaya başlanmasıyla 
14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME 
toplantısında da öğrenci abonman kartları bundan 
sonra Polatlı - Ankara arasındaki tren seferlerin-
de kullanılabilecek. EGO Genel Müdürlüğü ve TCDD 
Genel Müdürlüğünün ortak çalışmaları tamamla-
masının ardından öğrencilere ekonomik yönden de 
katkı sağlayacak uygulama en kısa sürede hayata 
geçirilecek.     
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ABB, Başkent’te daha hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam 
ediyor. Personel sayısını her geçen gün artıran Ankara İtfaiyesi, kent genelinde modern yeni binalar inşa 
ederek istasyon sayısını da 47’ye yükseltti. Etimesgut, Haymana, Akyurt ve Nallıhan ilçelerinde bulunan 

mevcut itfaiye istasyonları yeni yerlerine taşınırken, Keçiören Bağlum da yeni itfaiye binasına kavuşuyor. 

ARŞİVZeliha BAĞDAŞ 

BAŞKENT YENİ İTFAİYE İSTASYONLARINA 
KAVUŞUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent 
genelinde itfaiye faaliyetlerinde daha hızlı 
ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla 

bir yandan araç filosunu ve personel sayısını 
artırırken bir yandan da hizmet mekânlarını 
yenilemeye devam ediyor.

ABB bu anlayış doğrultusunda Etimesgut, 
Haymana, Akyurt ve Nallıhan ilçelerinde bulunan 
mevcut itfaiye istasyonlarının yerine son 
teknolojik özelliklere sahip yeni “itfaiye hizmet 
binaları” inşa etti. 

İTFAİYE İSTASYON SAYISI 47’YE YÜKSELECEK

Keçiören merkezde hizmet veren itfaiye 
istasyonu dışında ilçedeki ikinci istasyonu 

Bağlum’da açmaya hazırlanan Büyükşehir 
Belediyesi böylece Başkent’teki itfaiye istasyon 
sayısını 47’ye yükseltmiş olacak.

Etimesgut, Haymana, Akyurt ve Nallıhan 
ilçelerinde yeni yerlerine taşınacak itfaiye 
istasyonları ile Keçiören Bağlum’da yapılan 
itfaiye istasyonu, 12 Haziran 2022 tarihinde 
hizmete açılacak. 

Nüfusu artan ve gelişen Başkent’te daha 
etkin ve hızlı hizmet vermek amacıyla dünyadaki 
teknolojileri de takip eden ABB, itfaiye teşkilatını 
güçlendirmek için yeni itfaiye istasyonlarının 
yapılmasına yönelik fizibilite çalışmalarını ise 
sürdürüyor.
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ABB YEŞİL BAŞKENT HEDEFİ 
İÇİN ADIM ADIM İLERLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 
yeşil alan sayısını artırmak amacıyla 
kentin birçok noktasında yeni park pro-

jelerinin yapımına hız verdi.

Kent genelinde ihalesi tamamlanan ya 
da yapım aşamasında olan çok sayıda parkın 
açılışı için gün sayan ABB, Yenimahalle ilçesinde 
de başlattığı yeşil alan atağını sürdürüyor.

YAVAŞ: “EVLATLARIMIZA, TORUNLARIMIZA 
TEMİZ BİR NEFES BIRAKMA MÜCADELESİN-
DEYİZ” 

Devam eden park çalışmalarına ilişkin Baş-
kentlileri bilgilendiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Turgut Özal 
Mahallesi 2278. Sokak’ta inşa edilen yeni park 
alanının haziran ayı içinde hizmete açılacağını 
şu sözlerle müjdeledi:

“Yeşilin Başkenti bir inancın, evlatlarımıza, 
torunlarımıza temiz bir nefes miras bırakma 
mücadelesinin hikâyesidir. Yenimahalle’de 
yaklaşık 12 bin metrekarelik alana inşa ede-
ceğimiz parkımız açık hava sineması, tematik 
bahçeler ve oyun alanlarıyla bu ay hizmeti-
nizde olacak.”

Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi 2278. 
Sokak’ta yer alan yaklaşık 12 bin metrekarelik 
boş alanı parka dönüştüren Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığı, yapım çalışmalarında 
sona yaklaştı.

Ebrar Camisinin yanında yer alan ve çok 
sayıda konutun yer aldığı alandaki parkta; 
modern çocuk oyun alanları, seyir terasları, 
açık hava sineması ve tematik bahçeler 
bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşilin Başkenti” projesi kapsamında kent genelinde başlattığı yeşil 
alan atağını sürdürüyor. Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi 2278. Sokak’ta bulunan yaklaşık 12 bin 
metrekarelik alanda inşa edilen tematik bahçeler, açık hava sineması ve oyun alanlarından oluşan 

park alanını hizmete açacaklarını açıklayan Başkan Mansur Yavaş, “Yeşilin Başkenti bir inancın, 
evlatlarımıza, torunlarımıza temiz nefes miras bırakma mücadelesinin hikâyesidir” dedi.

HABER MERKEZİ Yunus Emre AYAN
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Çayyolu ve Keçiören Metrosu’nun uzatılması projesi 
ile ‘M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi' ihalelerinin ilk 

oturumlarını gerçekleştirdi. Başkentlilere bakanlık onayına sunulan Dikimevi-Natoyolu hattından sonra yaklaşık 
26 kilometrelik 3 yeni metro hattı projesinin daha müjdesini veren ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya 

hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “3. yılımızda 4 yeni metro hattı için harekete geçiyoruz” dedi.

Artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısı nedeniyle 
harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, Çayyolu 
Metrosu’nun uzatılması projesi kapsamın-

da “M2 Hattının Koru - Yaşamkent ve Koru-Bağlıca 
Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje 
Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi” için ön ye-
terlilik ihalesi gerçekleştirildi.

Raylı sistemler ağı ile ilgili ayrıca Keçiören Metro-
su’nun uzatılmasını içeren “M4 Hattının Şehitler-Fo-
rum Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas 
Kesin Proje Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi” 
ile “M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uy-
gulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri Danışmanlık 
Hizmet Alım İşi” için de ihaleye çıkıldı.

     ABB Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilere 
bakanlık onayına sunulan Dikimevi - Natoyolu hattı 
projesinin dışında 3 yeni metro projesine daha baş-
lanacağını duyurdu.

“Başkent’te işler rayı’nda” sloganıyla Başkentlileri 
bilgilendiren Yavaş, “3. yılımızda 4 yeni metro hattı 
için harekete geçiyoruz. Projesi biten 7,4 kilomet-
relik Dikimevi-Natoyolu hattı için bakanlık onayının 
ardından çalışmalara başlayacağız. Yaklaşık 26 kilo-
metrelik 3 yeni hatta ise ön yeterlilik ihalemizi ta-
mamladık, proje çalışmalarımız başlıyor” dedi.

Yavaş; ihale süreci, proje detayları ve metro 
hatlarını içeren haritaları da yaptığı videolu payla-
şımla anlattı.

BAŞKENT’TE İŞLER RAYI’NDA:
MANSUR YAVAŞ’TAN

4 METRO HATTI MÜJDESİ

BAŞKENT’TE
İŞLER

RAYI’NDA

Seda BUGARİ • Ali Emre AY Ali İhsan CANSIZ
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YAŞAMKENT VE BAĞLICA’YA KONFORLU BİR 
ULAŞIM SAĞLANACAK 

Ankara Kentsel Ulaşım Ana Planında (2015 yılı 
hedefli) yer alan ve 2014 yılında işletmeye açılan M2 
Kızılay - Çayyolu hattının kentin batı aksında yer alan 
Yaşamkent ve Bağlıca’ya uzatılmasının amaçlandı-
ğı proje için ilk adım atıldı. Son yıllarda gelişen ve 
yoğun bir nüfusa sahip olan Yaşamkent’i raylı sistem 
hattına dâhil edecek proje sayesinde hem otobüs 
aktarmaları ve araç trafiği azalacak hem de yolculara 
daha rahat, konforlu ulaşım sağlanacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle mevcut Koru İs-
tasyonu’ndan sonra Koru - Yaşamkent ve Koru-Bağ-
lıca kılçık hatlarına hizmet edecek ortak istasyondan 
sonra hat ikiye ayrılacak. Koru-Bağlıca hattı ayrıca 
güzergâh üzerinde yer alan üniversite bölgesine 
de hizmet edecek ve M2 - M3 bağlantısının da ilk 
aşamasını oluşturacak.

Mevcut Çayyolu hattının Koru İstasyonu’ndan 
sonra toplam uzunluğu 7,72 kilometre olacak. 

İKİ METRO PROJESİ DAHA

Keçiören Metrosu’nun uzatılması kapsamında ilk 
oturumu düzenlenen “M4 Hattının Şehitler-Forum 

Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin 
Proje Hizmetleri İşine Ait Teknik Şartname İşi” 
ihalesine 10 firma teklif verdi.

Proje kapsamında ‘Ulaşım Ana Planı’ öngörüle-
rinde yer alan (Gazino - Forum) Şehitler-Forum hattı, 
kentin kuzey yönünde işletilen Keçiören hattının 
son istasyonu olan Şehitler’den başlayarak depo 
sahasının yer alacağı Forum bölgesine uzatılması 
şeklinde planlandı. Bu aksta yer alan Sanatoryum 
Hastanesine, Ufuktepe ve Ovacık bölgelerine hizmet 
verecek olan hat, mevcut M4 hattının güneyde 
Dikmen’e uzatılması projesiyle de bir bütün olarak 
Kuzey-Güney aksında kesintisiz ulaşım sağlanmasını 
kolaylaştıracak. Proje, 4 istasyon ve 5,5 kilometre-
den oluşacak. 

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te raylı sistem 
ağını güçlendirmek ve toplu ulaşım araçlarının 
kullanımını teşvik etmek amacıyla bir diğer raylı 
sistem projesi için daha ihaleye çıktı. “M5 Hattı Kı-
zılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas 
Kesin Proje Hizmetleri İşi” kapsamında ilk oturumu 
yapılan ihaleye 9 firma teklif sundu. Mevcut Keçiören 
Hattı’nın güneyde Dikmen’e uzayan kısmını kapsayan 
yeni proje 13 kilometre ve 10 istasyondan oluşacak.
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MANSUR YAVAŞ 110 PROJESİNİ ANLATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, görevde 3’üncü yılını doldurmasının 
ardından hayata geçirilen, devam eden ve 

tamamlanan 110 projeyi Başkentlilere tanıttı.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen açılış, 
temel atma ve tanıtım törenine; CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasi 
parti temsilcisi, milletvekilleri, belediye başkanları 
ve binlerce Başkentli katıldı.

YAVAŞ: “EN ÇILGIN PROJEMİZ KENTE 
GETİRDİĞİMİZ ADALET VE KARDEŞLİK 
DUYGUSU”

     Başkentlilerin alkışları arasında sahneye 
çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, yönetim anla-
yışını şu sözlerle özetledi: “Bizler bundan 3 yıl 
önce göreve talip olduğumuzda gür sesle şu 

duyguları dile getirmiştik: ‘Bu kent yoruldu, artık 
yormayın. Bu kent gerildi, artık germeyin. Bu 
kent gereksiz çekişmelerden, fitneden, fesattan 
çok çekti; artık etmeyin’. Burası Cumhuriyetin 
Başkenti Ankara. Kuruluşun, kurtuluşun, nice 
sevdaların kenti. Burası, o nice sevdaların içeri-
sinde en büyük sevda olan vatanseverliğin kenti. 
Burası kültürün, sanatın, dayanışmanın kenti. 
Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti. Bu kente 
‘ayrıştırma değil, birleştirme yakışır’ dedik. Bu 
kente ‘kim daha çok oy verdiyse o bölgeden 
hizmete başlarım’ anlayışı değil, ‘hangi bölgenin 
ihtiyacı varsa oradan hizmete başlarım’ anlayışı 
yaraşır dedik. ‘Ankaralı artık betondan, plastik-
ten ve ranttan kurtulmalı; Başkente bereket ve 
huzur iklimi gelmeli’ dedik. ‘Güneş onu kapatan 
gökdelenden daha değerlidir’ dedik. Çünkü bir 
şehirde umudu arıyorsanız, o şehri adaletle ay-
dınlatmanız gerekir. Bir şehirde geleceği arıyor-

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3’üncü yılında Başkentilerle Ankara Spor Salonu’nda 110 
projenin açılış, temel atma ve tanıtım töreninde buluştu. Yavaş, Başkentlilere kentte hayata geçirdikleri 

zihniyet değişimini, “Geride bıraktığımız 3 yılda en çılgın projemiz, kente getirdiğimiz adalet ve kardeşlik 
duygusu oldu” sözleriyle anlattı. Yavaş, Tan Taşçı ve seğmenlerle birlikte Ankara havası da oynadı.

HABER MERKEZİ

Değişim İşleyişte
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sanız; o şehrin tarihi sorumluluklarıyla hareket 
etmeniz gerekir. Bir şehirde huzuru arıyorsanız; 
o şehirde iyiliği, dayanışmayı ve kardeşliği pe-
kiştirmeniz gerekir. Seçimlerin hemen ardından, 
bu sözlerimizi tutmak için kolları sıvadık. Bele-
diyenin yönetim anlayışında büyük bir zihniyet 
değişimi yapmayı; Ankara’yı şeffaf, katılımcı, 
hesap verebilir ve ortak akılla yönetmeyi hedef-
ledik. 3 yılın sonunda bunu büyük bir oranda ba-
şarmanın mutluluğunu yaşıyoruz ama en büyük 
projemiz, işte bu kentin, Başkentin, huzuru ve 
mutluluğu oldu. Geride bıraktığımız 3 yılda en 
çılgın projemiz, kente getirdiğimiz adalet ve 
kardeşlik duygusu oldu. Birilerinin 3 yıldır beton 
aradığı, plastik aradığı, rant aradığı; bunları bu-
lamayınca bizlere duyulan sevgiyi anlamlandı-
ramadığı nokta tam olarak bu oldu. Kentte ay-
rıştırma, hesaplaşma ve kutuplaştırma dönemi 
sona erdi; doğruluk, dürüstlük ve sevgi dönemi 
başladı.” 

“BELEDİYECİLİK HALKIN TAMAMINI MUTLU 
ETME SANATIDIR”

Geçmiş dönemlerde yapılan yanlışları da tek 
tek anlatan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“İşte, bir demir ve plastik yığınına 801 milyon 
dolar harcamak yerine, 25 yıldır atıl durumda 
olan Çubuk 1 Barajını kente kazandırmak bu 
zihniyet değişiminin eseridir. Kenti fıskiyeler-
le donatıp çoğu bozuk havuzlar yapmak yerine, 
Polatlı halkının temiz su hasretini sona erdirmek 
için çalışmak, bu zihniyet değişiminin eseridir. 
Zırhlı jipler, helikopterler, uçaklar almak yerine 
2013 yılından beri alınmayan otobüsleri kente 
kazandırmak bu zihniyet değişiminin eseridir. 
Bu kentte artık, rant kuleleri gözlerinin önünde 
yükselirken, evlerine yıllarca kavuşamayan 
Mamak Kentsel Dönüşüm mağdurlarının umudu 
var. Bu kentte artık, tüm ekonomik zorlukla-
ra rağmen, yanına Belediyenin gücünü alarak 
üretim yapan çiftçilerin huzuru var. Bu kentte 
artık, müşteri olarak görülen değil, kendini özel 
hisseden; el üstünde tutulan öğrencilerin ışığı 
var. Bu kentte artık, uluslararası standartlarda 

dönüştürülmüş ilk %100 yerli elektrikli otobüsü 
üreten mühendislerin mutluluğu var. Bu kentte 
hizmet edilirken, tam da sizin talimatlarınızda 
yer aldığı gibi ‘partili’, ‘yandaş’, ‘akraba’, ‘dost’ 
gibi kelimeleri hafızalardan sildik. Kimseyi 
ayırt etmedik, eşit hizmet ilkesini benimsedik. 
Adaleti önceledik, halkın asıl ihtiyaçları ile ilgi-
lendik. Ankara’da 3 yıllık kısa sürede mutluluğun 
ve dayanışmanın resmini çizdik, Belediyeciliğin 
halkın tamamını mutlu etme sanatı olduğunu 
gösterdik.”

Göreve başladığı ilk günlerde daha çok iş talebi 
geldiğine ancak günümüzde ekonomik koşullar 
nedeniyle ekmek talebinin arttığına dikkat 
çeken Yavaş, “İnsanlar bizden artık maalesef 
günlük ekmek ve süt istiyor. Sizler hiçbir çocuk 
üşümesin, hiç kimse yatağa aç ve açıkta girmesin 
dediniz. Bizler ise bunu görev bilip yüreklere 
dokunduk. Bizim ulaştığımız ya da bize ulaşan 
hiç kimse bu kentte aç uyumadı. Çocukların 
servis ücretleri ödendi; süt ve ekmek ihtiyaçla-
rı giderilmeye başlandı. İşte böyle bir ortamda, 
bu kentte artık evlerinin önüne gıda kolisi atılan 
değil; hak ettiği yardımı uygarca, Başkent Kart’la 
alan hemşehrilerimizin mutluluğu var. Bu kentte 
artık et ve süt yardımı ile çocuklarının protein 
ihtiyacını gideren annelerin, doğal gaz yardımı 
ile çocuğunu üşütmeyen babaların onurlu 
bakışları var. Tüm bunları yaparken şeffaflık 
ilkemizle hareket etmeye devam ediyoruz. 
Bugüne kadar 3000’e yakın ihaleyi canlı olarak 
yayınladık. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
sosyal medyasını takip ettiğinizde, her gün 6-7 
ihalenin canlı yayınlandığını görebiliyorsunuz. 
Açık ihale sayısı artıyor, katılımcı sayısı artıyor, 
kırım oranları artıyor. Kısacası, halkın parası yan-
daşlara değil, hak edene gidiyor. Belediye artık 
kendi içerisinde tüyü bitmemiş yetimin, garip 
gurebanın hakkı için adeta bekçilik yapıyor. İşte, 
‘değişim işleyişte’ dediğimiz durum tam olarak 
budur. Hesap veriyoruz ve hesap vermekten 
büyük mutluluk duyuyor, keyif alıyoruz” değer-
lendirmesinde bulundu.
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örneği sergiledi. İşte bunun adı, güvendi. Ha-
tırlarsınız, seçimlerden önce ‘trafik lambaların-
da mendil satan bir çocuk gördüğünüzde, bi-
leceksiniz ki ona Ankara Büyükşehir Belediyesi 
yardım ediyordur’ demiştik. Ne yazık ki, pandemi 
döneminin başında 136 bin olan sosyal yardım 
alan vatandaşımızın sayısı bugün 232 bine ulaştı. 
İşte bu zorlu süreçte, Belediyemiz hepsine 
yardım ediyor, kucak açıyor. Bugün geldiğimiz 
noktada, büyük bir gururla söylüyorum ki, o 
eskiden mendil satan çocukların hepsinin ailesi 
Ankara Büyükşehir Belediyesinden eğitimleri için 
destek alıyor. Lütfen sizler de sorun, eğer destek 
almayan birine denk gelirseniz bize bildirin, 
derhal gereğini yapalım. Çünkü bu çocuklar, bir 
şekilde vatanımızda yaşamlarını sürdürürler ama 
bu vatanın iyiliği için geleceği için iyi yetişmiş ço-
cuklarımıza ihtiyacımız var.”

TAN TAŞÇI’NIN KONSER VERDİĞİ TÖRENDE 
BAŞKAN YAVAŞ ANKARA HAVASI OYNADI

Başkan Yavaş ile hatıra fotoğrafı çektirmek için 
adeta sıraya giren Başkentliler tanıtım törenin 
ardından ünlü sanatçı Tan Taşçı’nın konseriyle de 
coşku dolu anlar yaşadı.

Salonu dolduran binlerce vatandaş, sanatçı-
nın şarkılarına eşlik ederken ABB Başkanı Mansur 
Yavaş da sahneye çıkarak Tan Taşçı’ya teşekkür 
etti. Gecenin sonunda Yavaş’ın, Tan Taşçı ve seğ-
menlerle birlikte Ankara havası oynaması renkli 
görüntülere sahne oldu.

“Bize ‘Belediyenin borcu çok, maaşları bile 
ödeyemez’ demişlerdi. Bugüne dek 2,5 milyar lira 
personel maaşı ödedik, üstüne eski dönemden 
kalma yaklaşık 3,5 milyar liralık borcu da ödedik. 
Seçimlerden önce yüksek faizlerle müteahhitle-
re ödeme yapmak için aceleyle çektikleri banka 
kredilerini de yıl sonuna kadar kapatmayı he-
defliyoruz” diyen Yavaş, aynı zamanda 8 milyar 
liradan fazla oranda yatırım yaptıklarını, yapılan 
protokoller nedeniyle Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’ndan 1 milyar lira alacakları olduğunu da 
açıkladı.

İYİLİK VE DAYANIŞMA HAREKETİ VURGUSU

Pandemi sürecinde karamsarlık içindeki 
Başkentlilere, “Biz buradayız, umutsuzluk yok; 
6 milyon tek yürek olacak, bu süreci birlikte 
aşacağız” diyerek seslendiklerini ifade eden 
Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemi dönemi hepimizi olumsuz etkiledi 
ama bir yandan da 6 milyon Ankaralı, iyiliğin 
hastalıktan daha bulaşıcı olduğunu tüm dünyaya 
bu kentten gösterdi. Büyük ihaleler iptal edildi, 
halkın koluna giren ve en karamsar anları bile 
kol kola aşan bir kurum ortaya çıktı. Doğal gaz 
desteğinden, et desteğine; kırtasiye desteğin-
den ulaşım sübvansesine kadar yaklaşık 2 milyar 
liralık sosyal yardım bütçesi harcandı. Bir süre 
sonra dezavantajlı grupların yanında olmak 
için sadece Belediyemiz değil, vatandaşlarımız 
da seferberlik hâlinde büyük bir dayanışma 
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ABB İLBER ORTAYLI’YI
BAŞKENTLİ GENÇLERLE BULUŞTURDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı “Gençlerle Baş Başa” adlı 
programda Başkentlilerle buluşturdu. Söyleşide Ortaylı, ülke ekonomisinden beyin göçüne kadar 

birçok konuda Başkentli gençlere tavsiyelerde bulundu. Sahneye çıkarak Ortaylı’ya teşekkür eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “Sizin tecrübelerinizden ders alacağız” dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen ‘Gençlerle Baş Başa’ programına 
ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 

konuk oldu.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 
ev sahipliğinde CerModern Açık Hava Terası’nda 
gerçekleştirilen ‘İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?’ 
isimli söyleşiye Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 
Başkentli gençlere nasihatlerde bulunan İlber 
Ortaylı’ya sahneye çıkarak teşekkür etti.  

ORTAYLI: “ANKARA’DA YÜKSEK TAHSİL YAPMAK 
BİR İMTİYAZDIR”

Türkiye ekonomisinden dış politikaya, beyin 
göçünden eğitime kadar birçok konuda gençlere 
tavsiyelerde bulunan Ortaylı,  yakın tarihin önemli 
olaylarına ışık tutan bilgi ve tarihi gerçekleri de 
izleyicilerle paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları 
ile ABB TV’den de canlı olarak yayınlanan söyleşide 
temel eğitimini Ankara’da tamamladığını ve tam 
bir Ankara meraklısı olduğunu vurgulayan Ortaylı, 
“Ankara Üniversite branşları itibarıyla da akademi 
şehridir, sanat şehridir. Bundan istifade edeceğinizi 

umarım. Bizim nesil için bu bir imtiyazdı. İstanbul’da 
yoktu bu. İstanbul’da öyle kolayca opera, bale gibi 
yer bulamazdın. İnsanların klasik tiyatroyu, dünya 
tiyatrosunu öğrenmesi çok zordu. 1960’lı yılların 
Ankaralıları sahneden ve orkestradan anlarlar. 
Ankara’nın kurumları, kütüphaneleri her zaman 
daha mükemmeldi. Bugün de böyledir. Bunu 
bilin. Seçtiğiniz şehir sizin açınızdan sevseniz de 
sevmeseniz de bir şanstır. Bunu bilmeniz lazım, 
yani imtiyazlısınız. Burada yüksek tahsil yapmak 
sizin için bir imtiyazdır. İleride bunu hissedeceksi-
niz” dedi.

YAVAŞ: “TECRÜBELERİNİZDEN DERS ALACAĞIZ” 

Gençlerin alkışları arasında sahneye çıkan 
ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan övgüyle bahseden 
Ortaylı, “Aramıza katıldığınız için şeref duyduk. Sağ 
olunuz. Emirlerinizi her zaman yerine getiririz. 
Çünkü bu şehrin yöneticisi bizim de efendimiz” 
derken, Yavaş da düşüncelerini şu sözlerle ifade 
etti: “Hocam estağfurullah, biz sizlerin eline su 
dökemeyiz. Sizler yol göstereceksiniz ki biz de 
tecrübelerinizden ders alacağız. Emek verdiniz 
buraya kadar geldiniz. Gençlerimiz ilgi duymasa, 
onları buraya hiç kimse getiremez. Sayenizde 
geldiler, çok teşekkür ediyorum.”

Toygar DÜNDARErhan YUMŞAK 
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Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Başkentlileri akıllı kent uygulamalarıyla buluşturan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi şimdi de sokak tabelalarında ‘QR KOD’ dönemini başlattı. Ankara fontu ile değiştirilen 
yeni bulvar, cadde ile sokak tabelalarına QR kod yerleştirdiklerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 

paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızın her köşesinde ayrı bir anı yatıyor” dedi.

Toygar DÜNDAR

Zeynep Esra ŞAHİNAKILLI KENT UYGULAMALARINA DEVAM: 
SOKAK TABELALARINDA QR KOD DÖNEMİ 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e 
kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla Zabıta 
Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Sokaktaki 
Ankara” projesi kapsamında yeni bir uygulamayı 
daha hayata geçirdi.

Akıllı kent uygulamaları ile Başkentlileri buluş-
turmaya devam eden ABB şimdi de Ankara fontu 
ile yenilenen sokak, cadde ve bulvar tabelalarında 
‘QR KOD’ uygulamasını başlattı. Yeni uygulamanın 
başladığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, “Ankara’mızın her köşesinde ayrı bir 
anı yatıyor. Cadde ve sokaklarımızın adlarındaki 
kıymetli anlamları tüm vatandaşlarımız keşfetme 
fırsatı bulsun diye tabelalara QR kod yerleştiriyo-
ruz” dedi.

EN KOLAY BİLGİ EDİNİMİ

Başkent’te isimleri cadde, sokak ve bulvarlara 
verilerek ölümsüzleştirilen şehitler, yerli-yabancı 
devlet büyükleri, sporcular ve sanatçıların öz geç-
mişleri ile bölge hakkındaki çeşitli bilgilerin yer aldığı 
‘QR Kod’lar tabelalara yerleştirilirken, bu sayede va-
tandaşlar akıllı telefonlarını okutarak tabelada ismi 
yer alan kişinin bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

QR kod içeriklerinde bölgede ikamet eden ünlü 
kişiler başta olmak üzere bölgeye ait çeşitli özellik-
ler ile tarihi ve kültürel bilgiler de yer alacak. Bah-
çelievler Prof. Dr. Muammer Aksoy, Şehit H. Temel 
Kuğuoğlu ve Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi’nde 

başlayan uygulamayı yerinde inceleyen Zabıta Daire 
Başkanı Mustafa Koç, yeni uygulamaya ilişkin şu 
bilgileri verdi:

“İsim verilen cadde sokaklarda şehitlerimizin, 
devlet büyüklerimizin, büyük sanatçıların isimleri-
nin vatandaşlarımız tarafından bilinmediğini tespit 
ettik ve eğer bir caddeye bir kişinin ismi verilmiş-
se onun hikâyesinin de hemen onun yanı başında 
bulunması gerektiğini düşünerek yeni bir uygu-
lamayı hayata geçirdik. Uygulamayla karekodu 
telefona okutarak hem ismi verilen kişinin öz 
geçmişinin tamamını hem de bu cadde ve sokağın 
hikâyesini öğrenebilecek vatandaşlarımız”

Tabelalara yerleştirilen QR kodları ile ayrıca 
cadde ve sokaklar üzerindeki mimari değeri bulunan 
tarihi eserlerin de tanıtılacağını ifade eden Koç, “Bu 
çalışmayı merkezden başlayarak Çankaya bölgesi, 
Bahçelievler ve Atatürk Bulvarı’nı esas alarak dışarı 
doğru genişletmek suretiyle kısa sürede Anka-
ra'nın bütün cadde ve sokaklarına yayacağız. Biz 
buradaki veri tabanını oluştururken kamu kaynak-
larından, açık kaynaklardan, mahalle derneklerin-
den ve muhtarlardan yararlanıyoruz. Akademik 
bilgiyi teyit etmedikten sonra uygulamayı koymu-
yoruz. Bu tür çalışmalara katkıda bulunmak isteyen 
vatandaşlarımız ellerindeki bilgi ve belgeleri 
Zabıta Daire Başkanlığımıza bildirmeleri hâlinde 
yetkili kuruluşlardan teyidini aldıktan sonra QR kod 
içeriğine ekleyebileceğiz” dedi.
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MANSUR YAVAŞ DUYURDU: ABB’NİN EN BÜYÜK
SERA PROJESİ BEYPAZARI’NDA AÇILDI

Daha yeşil bir Başkent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı 
sağlamak ve kendi çiçeğini üretmek amacıyla sera tesisleri kurmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş Beypazarı’nda en büyük sera projelerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek, 
“12 bin metrekarelik alanda çiçek ve aromatik bitkiler yetiştirerek kentimizi süslüyor, istihdama katkı 

sağlıyoruz. Geleceğe yeşil ve üreten bir Başkent bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir Başkent 
için çalışmalarına hız kesmeden devam edi-
yor.

İstihdama katkı sağlamak için yerli üreticiler-
den satın aldığı fideleri geliştirmeyi, yeni bitki ye-
tiştirmeyi ve sözleşmeli üreticilerle ortak çalışma 
yapmayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü, en 
büyük sera projelerinden birini Beypazarı Çakıloba 
Mahallesi’nde açtı.

Projenin hayata geçtiğini duyuran Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Beypa-
zarı’nda belediyemizin en büyük sera projesini 
hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. 12 bin 
metrakerelik alanda çiçek ve aromatik bitkileri 
yetiştirerek kentimizi süslüyor, istihdama katkı 
sağlıyoruz. Geleceğe yeşil ve üreten bir Başkent 
bırakmak için çalışıyoruz” dedi. 

  HEDEF: ÜRETİMİ TEŞVİK İSTİHDAMA KATKI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın göreve gelmesinden sonra ithal bitki ve 
çiçek alımına son verilmesi üzerine Başkentli üre-

ticilerle sözleşmeli üreticilik yöntemiyle çalışma 
kararı alan ANFA Genel Müdürlüğü, Başkent’te 
uygun noktalara sera kurarak üretim kapasitesini 
artırmayı hedefliyor. 

Beypazarı Çakıloba Mahallesi’nde 8 bin metre-
karesi kapalı, 4 bin metrekaresi ise açık olmak üzere 
toplam 12 bin metrekarelik alana kurulu serada; 
ağırlıklı olarak lavanta, kekik, biberiye, adaçayı ve 
nane gibi aromatik bitkiler yetiştirilecek.

SODA KAYNAĞI SAYESİNDE ISITMA MALİYETLERİ 
AZALACAK

Daha yeşil bir Başkent için sözleşmeli üretici-
lerden satın alınacak bitkilerin üretileceği ve tam 
kapasite çalışan serada aynı zamanda gül ve salon 
bitkilerinin üretimi de yapılacak.

Bitki üretim maliyetlerini azaltmak hedefiyle ETİ 
Soda ile iş birliği yapan ANFA Genel Müdürlüğü, yeni 
sera tesisi ile Ankara’nın bitki ve çiçek üretiminde 
önemli bir ihtiyaca cevap vererek hem istihdama 
katkı sağlayacak hem de soda kaynağında çıkarılan 
sıcak suyu kullanarak ısıtma maliyetlerini azaltacak.

Hüseyin CEYLANEcegül SARAL 



12   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te etkili olan şiddetli yağış sonrası kentte 
meydana gelen hasarın bilançosunu nedenleriyle açıklayarak, 25 yılda yapılmayan altyapı çalışmaları ile 

yapılacak projeleri tek tek anlattı. Yavaş, Ankara’ya 7 günde 191,5 kilogram yağış düştüğünü belirterek 
“Mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz” dedi.

MANSUR YAVAŞ AFET RAPORUNU AÇIKLADI: 
“25 YILIN İHMALİ VAR AMA BİZ ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Ya-
vaş, Başkent’te etkili olan şiddetli yağış sonra-
sı oluşan sel felaketinin bilançosunu açıkladı.

“Ankara Afet Bilgilendirme Raporu”nu kamu-
oyuyla paylaşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kentte 
meydana gelen hasarın nedenlerini, 25 yılda yapıl-
mayan altyapı çalışmaları ile yapımı devam eden ve 
yapılacak projeleri ayrıntılı olarak anlattı.

 “455 MAHALLEDE HASAR VE AĞIR HASAR 
MEYDANA GELDİ”

Başkent’e yıllık ortalama düşen yağış mikta-
rının 392 kilogram olduğunu ancak yağışın etkisi-
ni gösterdiği 7 günde bu miktarın 191,5 kilograma 
ulaştığına dikkat çeken Yavaş, “Yağışlar uzun süre 
devam ederken, sel ve su baskını riski oluşturan 
meteorolojik hava olayı ‘Mor Poligon’ gerçekleşti. 
455 mahallede hasar ve ağır hasar meydana geldi. 
Kent genelinde 63 çatı uçması ve 5 istinat duvarı 
çökmesi ihbarı yapıldı. Ekiplerimiz 5 günde 19 bin 
370 olaya müdahale etti. Bin 650 araç ve 5 bin 612 
personel ile sahada çalışma gerçekleştirdik” dedi.

Samsun Yolu, Şereflikoçhisar ve Akyurt’ta Devlet 

Karayolunun trafiğe kapandığını ifade eden Yavaş, An-
kara Büyükşehir Belediye ekiplerinin Akyurt’ta yolu aç-
tığını, Şereflikoçhisar ve Samsun Yolu’nda ise yol açma 
çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Yavaş ayrıca Ak-
yurt sel felaketi bölgesinde 131 araç ve 501 personelin 
yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda yaptığı 
sunumda Yavaş, “Altyapı yatırımı yaptığımız 102 böl-
genin neredeyse tamamında sorun yaşamadık. Yeni 
yapılan hiçbir alt geçitte su taşkını gerçekleşmedi. 
Bu durum bize, at yarıştırır gibi 70 - 80 günde köprü-
lü kavşak yapmanın aslında ne kadar yanlış olduğunu 
da gösterdi. Balık adamların arama yaptığı köprüler 
yerine uygar toplumlardaki gibi altyapısı ve sanat ya-
pılarıyla örnek olan köprü çalışmalarına imza attık” 
değerlendirmesinde de bulundu.

Küresel iklim değişikliği, imar planı değişiklikleri ve 
çarpık kentleşme, dere ve akarsu yataklarının imara 
açılması, yol ağının altyapı, kent içinde yeşil alanların 
da doğal bitki örtüsü ve ekolojik altyapı ile desteklen-
meden yapılması nedeniyle son yıllarda sel felaketle-
rinin arttığını ifade eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, 
25 yıldır ihmal edilen ve acil olarak çözülmesi gereken 
projeleri de tek tek açıkladı.
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“MAZERET ÜRETMEYECEĞİZ, ÇÖZÜM 
ÜRETECEĞİZ”

Yavaş, “Biz mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üre-
teceğiz. Mağduriyetlerin giderilmesi için tüm hem-
şehrilerimizle tek tek ilgilenmeye devam edecek, 
yaralarımızı birlikte saracağız. İklim değişikliği ve 
yanlış kent uygulamalarına karşı kuşkusuz anlık 
önlemlerin dışında geleceğe yönelik yeni önlemler 
almak durumundayız” dedi.

Merkezi hükümetin de Dünya Bankası, Fransa ve 
Almanya’nın sağladığı iklim desteği ödemesini bele-
diyelere aktarmasını isteyen Yavaş, şunları kaydetti: 
“Paris Antlaşması sonucunda Dünya Bankası, Fran-
sa ve Almanya’nın iklim desteği için ülkemize 3 yıl 
içerisinde kullanılmak üzere 3,2 milyar dolar iklim 
desteği ödemesi yaptığını biliyoruz. Bu noktada 
öncelikli projeler su yönetimi, ulaşım sektöründe 
karbonsuzlaşma ve enerji dönüşümü olarak açık-
landı. Yaşadığımız sel felaketi ‘iklim değişikliğine 
uyum’ kapsamında değerlendirilmektedir. Bunu 
yapacak yetkili kurum ise su kanal idareleri, yani 
belediyelerdir. Bu bakımdan, yapılan desteğin be-
lediyelere aktarılması konusunun da vakit kaybet-
meden gerçekleşmesini talep ediyor, bekliyoruz. 
Böylece biraz önce bahsettiğim birçok altyapı pro-
jesi de derhâl hayata geçirilmiş olacaktır.”

GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ SU PAHALILIĞI VE ÇILGIN 
PROJELER

Ankara’da temiz su temini ve altyapı için yıllarca 
ihmal edilmiş bölgelerin olduğunu ifade eden ABB 
Başkanı Mansur Yavaş, şu çarpıcı tespitlerde bulun-
du: “Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu satıştan 
elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu. 
2005-2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı 
ortalama 1,6 dolardı; yani bugünün parasıyla tonu 
28 liraya su satıldı. Bir kez daha vurguluyorum, bu-
günün parasıyla suyun tonu 28-30 liraydı. Bu yük-
sek tutardaki parayla da helikopterler alındı, atıl 
havuzlar ve otopark sistemleri kurulup uçuş okul-
ları açıldı. ASKİ’nin milyarlarca lirası Fen İşleri’nin 
yatırımlarına aktarılırken, kendi yapması gereken 
altyapı yatırımları sürekli ötelendi. Biz ise bugünkü 
koşullarda 0,7 dolara temiz suyu vatandaşlarımız-
la yarı yarıya bir fiyata buluşturuyoruz. Ne acıdır ki 
Ankara’da altyapı yatırımları yıllarca ötelendi. Açık 
açık ‘görünmez’ olması sebep gösterilerek, ‘gerek-
siz’ olduğu düşünüldü. Derelerin üstleri imara açıl-
dı. Çarpık kentleşme tercih edilip, müteahhitlerin 
gözü doymaz para hırslarına hizmet edildi. Maale-
sef şimdi de birileri sorumlu kendileri değilmiş gibi 

felaket tellallığı yapıp, ellerini ovuşturup sel olsun 
diye bekliyorlar. Bazı krediler istedik, reddedildi. 
Metro projeleri, otobüs alımı, yeşil alan yatırım-
ları, teknolojik altyapı, kırsal kalkınma gibi birçok 
alanda da büyük eksiklikler vardı. Yine de vazgeç-
medik.”

“3 YILLIK ORTALAMALARDA YAKLAŞIK 2 KAT 
DAHA FAZLA YATIRIM YAPTIK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Ya-
vaş yatırım projelerini hayata geçirmeyi sürdürdük-
lerini belirterek, şöyle konuştu: “Mali disiplinimiz, 
şeffaflık uygulamalarımız ve tasarruf tedbirleri-
mizle bu alanların tamamına yatırım yaptık. İşte 
altyapıda da sadece enerji giderlerimiz 30 Ara-
lık itibarıyla 500 milyon liradan yılın son gününde 
gelen zamla 2 milyar liraya çıkmasına, su fiyatları 
ise yarı yarıya düşmesine rağmen 3 yıllık ortala-
malarda yaklaşık iki kat daha fazla yatırım yaptık. 
Çünkü bizim için görünmezlik değil, önemlilik esas-
tı. ‘Görünmez’ denilerek yıllarca ertelenen altyapı 
çalışmaları nedeniyle bu kente bırakılan kötü mi-
rası bedeli ne olursa olsun, kim ne derse desin si-
lecek, mazeretlere sığınmadan kentimizi altyapıda 
da istediğimiz düzeye getireceğiz. Cumhuriyetin 
Başkentinde açıktan akan lağım ve asbestli boru-
lar kalmayana dek çalışacağız. Herkes kesintisiz ve 
sağlıklı suya kavuşsun diye projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. Ankara’nın altyapısı 
ihmal edilmiş olsa da, ihmal ya da ihanet düzeyinde 
imar ve çarpık kentleşme uygulamaları yapılsa da, 
bu ihmaller devasa sorunlara dönse de; bizler, ifti-
rayı meslek edinmiş şahsiyetlerin kendi eseri olan 
bu virane düzeni onaracağız. Haklı da olsak, maze-
retlere sığınmadan geleceğe bakıyoruz ve 25 yılın 
ihmallerini teker teker ortadan kaldırıyoruz.”
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“BAŞBAKANLIK GENELGESİNE UYULMAYARAK 
DERE YATAKLARININ ÜSTÜ KAPATILMIŞ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Ya-
vaş, Başkent’te 2006 yılında yayımlanan dere ya-
taklarının kapatılmaması yönündeki başbakanlık 
genelgesine uyulmadığını da söyledi.

Yavaş, DSİ tarafından hazırlanan ‘Ankara Taşkın 
Eylem Planı’ kapsamında riskli 16 noktanın 2013 yı-
lında Büyükşehir Belediyesine bildirilmesine rağ-
men hiçbir çalışmanın yapılmadığını, kent gene-
linde üstü tamamen ya da kısmen 27 adet derenin 
kapatıldığını açıkladı.

Yavaş sunumunda fotoğraflarla anlattığı Uğ De-
resi, Hatip Çayı, Ankara Çayı ve Papazderesi üzerin-
de yer alan AVM’ler ve YHT Garı dâhil olmak üzere 
çok sayıda binanın Tarım ve Orman Bakanlığı tara-
fından yüksek riskli alanların başında ilan edildiğine 
de dikkat çekti. 

MASTER PLANI ÇALIŞMALARI, ATIK SU VE 
YAĞMUR SUYU İMALATLARI

Başkent’in su ve altyapı ile ilgili master planı ol-
madığını, göreve geldikten sonra derelere ait hav-
zalarda hidroloji çalışmaları başlattıklarını, taşkın 

risklerinin incelendiğini ve hazırladıkları master 
planını 16 ay içinde tamamlayacaklarını söyleyen 
Yavaş, geçmiş dönemlerde yapılan altyapı çalışma-
larını da karşılaştırmalı olarak şöyle sıraladı: “2015-
2017 yılları arasında sadece bin 110 kilometre içme 
suyu imalatı yapılmıştı. Göreve geldiğimiz 2019 yılı 
Nisan ayından 2021 yılına kadar 2 bin 384 kilomet-
relik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Yine 
2015-2017 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde 543 
kilometre atık su ve yağmur suyu imalatı yapılır-
ken, 2019 yılını kapsayan dönemimizde bin 54 kilo-
metre atık su ve yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. 
2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde 651 
kilometre kanal inşaatı gerçekleştirilmiş iken Ni-
san 2019-2021 yıllarındaki 3 yıllık dönemimizde ise 
biz bin 45 kilometre kanal inşaatı yaptık.”

Kritik bölgelerde 102 adet yağmur suyu hat-
tı çalışması yaptıklarını da vurgulayan Yavaş, 2020 
yılında 85, 2021 yılında da 70 olmak üzere toplam 
155 mahallenin (köy) açıktan akan kanalizasyon so-
runun çözüldüğünü, bu yıl içinde 85 mahallenin bu 
sorununun çözüleceğini, 220 kilometresi asbestli 
(kanserojen) boru olmak üzere toplam 391 kilomet-
re yeni hat yapım çalışmasını da tamamladıklarını 
ifade etti.

 Ramazan KARACA • Yunus Emre AYANDilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Erhan YUMŞAK 
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ANILARIN ŞAHİDİ AŞTİ’DE ÇOK 
GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirle-
rarası Terminal İşletmesi’ne (AŞTİ) daha mo-
dern ve konforlu bir görünüm kazandırmak 

amacıyla 27 Ocak 2021 tarihinde başlattığı yenileme 
çalışmalarının ilk etabını tamamladı. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesap-
larından yaptığı paylaşımla AŞTİ’deki geniş kapsamlı 
bakım-onarım ve yenileme çalışmaları hakkında 
Başkentliler kadar AŞTİ’yi kullanan tüm yolcuları da 
bilgilendirdi. Yavaş, “Ankaralıların ve yolu Anka-
ra’ya düşenlerin anılarının şahidi AŞTİ’de yenile-
me çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık. Diğer 
etapları da yılsonuna kadar tamamladığımızda 
büfeler ve gişeleri yeni görünüme kavuşturacak, 
ofis, kütüphane ve sergi alanlarını hizmetinize su-
nacağız” dedi.

YILLAR SONRA İLK YENİLEME ÇALIŞMASI 

Türkiye’nin en büyük otobüs terminallerinden 
biri olan AŞTİ’de yıllar sonra başlatılan yenileme ça-
lışmaları ile ekonomik ömrünü tamamlayan ısıtma, 
yangın merdivenleri, oturma grupları, tavan aydın-
latma ve havalandırma sistemleri tek tek yenilendi.

AŞTİ’nin iç ve dış cepheleri boyandı. AŞTİ içeri-
sinde yapıldığı günden bugüne kadar hiç bakım 
görmeyen, deforme olmuş yanıcı malzemeden imal 
edilmiş duvar kaplama panelleri kaldırılarak, yan-

maz nitelikte çimento ve alçı esaslı cephe kaplama 
malzemeleri ile tüm iç cephe duvar kaplamaları de-
ğiştirildi. 

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI İLE BÜFE VE BİLET 
GİŞELERİ DE YENİLENECEK

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımına 
başlanacak ikinci etap yenileme çalışmaları kapsa-
mında ise AŞTİ içerisinde yer alan otobüs yazıhane-
leri ile büfeler tamamen yenilenerek, modern bir 
görünüme kavuşturulacak.

AŞTİ’de bulunan otobüs yazıhaneleri vatandaş-
ların ulaşımı ve yoğunluk bölgesine göre yeniden 
düzenlenecek. Faaliyet gösteren mevcut büfeler 
fonksiyonel olmadığından dolayı kaldırılarak yerine 
modern büfeler konulacak.

SIRADA ÜÇÜNCÜ ETAP VAR 

Üçüncü etap çalışmaları için de kısa süre içinde 
yapım ihalesine çıkılacak. Yıl sonuna kadar tamam-
lanması planlanan üçüncü etap çalışmaları ile AŞ-
Tİ’de seyahat temalı kütüphane, üniversite öğren-
cileri için ders çalışma salonu, günlük kiralık ofis ve 
toplantı salonları, sergi ve gösteri salonu ile çocuk 
oyun alanı yapılacak.

AŞTİ’de ayrıca 25 bin metrekarelik çatı alanına 
güneş enerjisi kurulacak. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’ye daha modern ve işlevsel bir görünüm kazandıracak yenileme 
çalışmalarında hızla ilerliyor. Başkan Mansur Yavaş, “Ankaralıların ve yolu Ankara’ya düşenlerin anılarının 

şahidi AŞTİ’de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık. Diğer etapları da yıl sonuna kadar 
tamamladığımızda büfeler ve gişeleri yeni görünüme kavuşturacak, ofis, kütüphane ve sergi alanlarını 

hizmetinize sunacağız” dedi. 

Emre ŞENOĞLU • Toygar DÜNDAR

Erhan YUMŞAK
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ANKARA KALESİ VE ULUS ÇEVRESİNDE
HİBRİT TURİSTİK RİNG HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent turizmini canlandıracak projelere imza atmaya devam 
ediyor. ABB, Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla trafik ve 
ziyaretçi yoğunluğuna göre pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında 

ücretsiz ring hizmeti sağlıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tu-
rizmini canlandıracak projelere imza at-
maya devam ediyor. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından ha-
yata geçirilen ve Ford Otosan ile iş birliği yapı-
larak Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve 
çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) 

araçlarla başlatılan ücretsiz ring hizmeti yo-

ğun ilgi görüyor.

Turistik amaçlı düzenlenen servis hizmeti, 

trafik ve ziyaretçi yoğunluğuna göre pazartesi 

günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 saatleri 

arasında gerçekleştiriliyor.

Ecegül SARAL •  Zeliha BAĞDAŞ
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ANKARA KALESİ EVLERİ YAŞAYANLAR 
MAĞDUR EDİLMEDEN RESTORE EDİLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in 
tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve 
gelecek nesillere aktarmak amacıyla Ankara 

Kalesi’nde başlattığı sağlıklaştırma çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlı-
ğı, Ankara Kalesi “İçkale 1 ve 2. Etap Sokak Sağlık-
laştırma Projesi” kapsamında 70’i tescilli 148’i ise 
tescilsiz toplam 218 konutun restorasyon çalışma-
larını titizlikle yürütüyor.

ÖDEMİŞ: “ÖZGÜN DOKUYU KULLANIYORUZ”

Başkent’in tarihi simgesi olan Ankara Kalesi’nde 
ihalesi tamamlanan 3. etap projelendirme çalışma-
larına devam eden ABB, evlerin özgün dokusunu 
korumaya özen gösteriyor.

Ankara Kalesi’nde evleri bulunanları herhangi 
bir yere nakletmeden restorasyon çalışmalarını 
başarıyla yürüttüklerini belirten Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Ankara Kalesi’nde Başkent’te 
yaşamış tüm kültürleri görmek mümkün. Hele 
bugünkü yoğun kentleşmenin getirdiği insan iliş-
kilerinin, gelenek göreneklerinin, sosyal alışkan-
lıkların hemen hemen yok olduğu bu toplumsal 
yapıda Ankara Kalesi’ne geldiğiniz zaman geçmişin 
tüm izlerine rastlayabilirsiniz. Biz burayı yaparken 
klasik bir yapı restorasyonu, yapılar dizisi resto-
rasyonu, bir mahalle restorasyonu olarak görmü-

yoruz. Burada var olan özgün dokuyu kullanıyo-
ruz. Bir diğer önemli husus da burada yaşayan hiç 
kimseyi yerinden yurdundan etmiyor ve mağdur 
etmiyoruz. Türkiye, Venedik Tüzüğünün resmi 
bir parçasıdır. Biz de Venedik Tüzüğüne uygun bir 
çalışma başlattık. Bu çalışmalar sonucunda Ankara 
Kalesi’nin tarihi özelliği korunmuş olacak. Res-
torasyonu yaparken hiç kimseden katkı payı adı 
altında hiçbir ücret de talep etmiyoruz. Toplam 218 
konutumuz var. 5 yılın sonunda Osmanlı Dönemi’n-
den kalan Ankara Evlerini restore etmiş olacağız. 
Halk arasında Sakalar ve Yahudi Mahallesi olarak 
bilinen ve bugünkü adıyla Hacettepe Mahallesi, 
Ulus tarihi kent merkezindeki önemli bir doku. 
Döneme ait bir Sinagog da var burada. Bu mahalle-
nin yaşatılması ve korunması belediyemiz sorum-
luluğunda değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı ilgileniyor ama Büyükşehir Belediyesi 
olarak süreci yakından takip ediyoruz.”

YENİ CAZİBE MERKEZİ OLMAK İÇİN GÜN 
SAYIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’ndeki iyi-
leştirme çalışmalarıyla Başkent turizmine artı 
değer kazandırmayı da hedefliyor.

Eski tarihi Ankara Evlerini aslına uygun olarak ve 
tarihi dokusuna zarar vermeden titizlikle restore 
eden ABB, Ankara Kalesi’ni yerli ve yabancı turistler 
için yeni bir cazibe merkezi hâline dönüştürmeyi de 
amaçlıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi “İçkale 1 ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 
70’i tescilli 148’i ise tescilsiz toplam 218 konutun restorasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Evlerin özgün 

dokusuna zarar vermeden ve içinde yaşayanları herhangi bir yere nakletmeden Ankara Kalesi’ne yeni bir kimlik 
kazandırmayı amaçlayan ABB, ihalesi tamamlanan 3. etap projelendirme çalışmalarına ise devam ediyor. 

Ali İhsan CANSIZ

Zeliha BAĞDAŞ 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz bir 
Başkent’ hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. 

PORTAŞ AŞ tarafından Çayyolu Mahallesi’nde sür-
dürülen “Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı”nın 
açılışına sayılı günler kalırken, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, sosyal sorumluluk projesi 
olan Türkiye’nin en büyük ‘engelsiz kreşi’ ile ilgili 
sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Başkent’te yaşayan engelli çocukların sosyal 
hayata kazandırılması ve yaşıtları gibi oyun oyna-
yabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana 
inşa edilen engelsiz kreş ile ilgili ailelere müjde 
veren Yavaş, “Özel çocuklarımızın huzur bulacağı, 
ailelerin evladını güvenle emanet edip rahat nefes 
alacağı bir merkezi daha Ankara’mıza kazandır-
dık. ‘Engelsiz bir Başkent’ hedefimizle hayata ge-
çirdiğimiz Türkiye’nin en büyük engelsiz kreşini 
hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

YEŞİL BİNA ÖZELLİĞİYLE AVRUPA’DA DA ÖRNEK 
OLACAK   

İhtiyacı olan elektriğin yüzde 20’sini güneş 
panelleri sayesinde kendisi üreten, yeşil bina 
özelliğine sahip örnek projenin Türkiye ve Avrupa 
çapında öne çıkan bir kreş olduğunun altını çizen 
PORTAŞ AŞ Genel Müdür Yardımcısı Okan Evliyaoğ-

lu, çevre dostu kreş ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “5 
bin 606 metrekarelik arsa üzerine yaklaşık 3 bin 
150 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen kreş 
açılışa hazır hâle getiriliyor. Türkiye ve Avrupa 
çapında öne çıkan bir kreş olacak. Yeşil bina altın 
sertifikasına aday olan kreşimiz, su tüketimini 
minimum seviyede tutacak. Yağmur sularını top-
layarak peyzaj sulamasında kullanımı sağlana-
cak. İhtiyacı olan elektriğin yüzde 20’sini güneş 
panelleri sayesinde kendisi üretecek. Kreşimiz 
dünyada ortalama tüketilen elektrik enerjisinden 
yüzde 30, Türkiye'de tüketilen ortalama elektrik 
enerjisinden ise yüzde 55 daha az enerji tüketimi 
sağlayacak. Ayrıca peyzaj alanında minimum su 
ihtiyacı olan bitkiler kullandık.”

TERASINDA BİTKİ YETİŞTİRİLECEK

Çevre dostu tasarıma sahip olan akıllı binada; 
toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak yaklaşık 
200 kişilik amfi tiyatro, görme, işitme ve bedensel 
engelli çocuklar için 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 çok 
amaçlı salon, oyun alanları, bitki ekim alanından 
oluşan yeşil teras, elektrikli araçlar için 1 adet şarj 
istasyonu ve bisiklet parkları yer alıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi son dönemde 
hayata geçirdiği projelerle gelecek nesillere doğa 
dostu yapılar bırakmayı hedefliyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden PORTAŞ AŞ tarafından yürütülen “Engelsiz Yuva ve Engelsiz 
Çocuk Parkı” inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Başkan Mansur Yavaş, yeşil bina özelliğiyle çevre dostu 
kreş olarak inşa edilen kreş ile ilgili olarak “Özel çocuklarımızın huzur bulacağı, ailelerin evladını güvenle 

emanet edip rahat nefes alacağı bir merkezi daha Ankara’mıza kazandırdık” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
ENGELSİZ KREŞİ AÇILIYOR Toygar DÜNDARZeliha BAĞDAŞ
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BAŞKENT’İN ÜÇÜNCÜ TEKNOLOJİ MERKEZİ AÇILIYOR
Bilişim sektörüne destek olmak ve genç girişimcileri teşvik etmek amacıyla üçüncü teknoloji merkezini 
Çankaya ANSERA Alışveriş Merkezi’nde açacaklarını açıklayan Başkan Mansur Yavaş, “Çağı yakalamış ve 

gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız” dedi. 3 yıl içinde 100 binin üzerinde gencin dijital endüstri 
sektörüne kazandırılmasının hedeflendiği TechBridge Akademi’de; metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, 

kriptolojiden robotik kodlamaya kadar 22 farklı üst düzey eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tara-
fından hayata geçirilen ‘BLD 4.0’ uygulamala-
rıyla Başkentlileri buluşturan ABB; Kuzey Yıldı-

zı ve Dikmen Teknoloji Köprüsü’nden sonra 3’üncü 
teknoloji merkezini ANSERA Alışveriş Merkezi içinde 
açmaya hazırlanıyor.

Gençlere müjdeyi sosyal medya hesapları 
üzerinden veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Çağı 
yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent 
miras bırakacağız. Ankara’mıza 3. Teknoloji Mer-
kezimiz TechBridge Akademi’yi kazandırıyoruz. 
Gençlerimiz için robotik kodlama, yapay zekâ, 3D 
modelleme, metaverse eğitimi gibi pek çok alanda 
Ansera’da hizmete başlıyoruz” dedi.

Ankara’da bilişim sektörünün gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla kurulan ve ücretsiz hizmet 
verecek “TechBridge Akademi”de; dijital çağın en 
popüler eğitimleri uzman eğitmenler tarafından 
hem teorik hem de pratik olarak verilecek. 

Akademinin kapılarını bilişim meraklısı gençlere 
haziran ayı içinde açacak olan ABB; metaverse eği-
timinden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik 
kodlamaya kadar geleceğin meslekleri ile buluş-
turacağı genç girişimcilerin dünyaya açılmasını da 
sağlayacak. Özel eğitim üssü, 22 üst düzey eğitime 
yönelik akademik çalışmalara da ev sahipliği 
yapacak.

SON TEKNOLOJİ GREEN BOX VE WHİTE BOX 
STÜDYOSU DA YER ALIYOR

Silikon Vadisi modeli örnek alınarak kurulan Te-

chBridge Akademi, eğitimlere uygun modern ci-
hazlarla da donatıldı.

250 kişilik kapasiteye sahip olan Akademi’de 
ayrıca Greenbox, White Box Eğitim Stüdyosu, akıllı 
tahtalar, konferans salonu, dinlenme alanları ve 
basit spor aktivitelerinin yapılabileceği alanlar 
oluşturuldu.

HEDEF: 3 YIL İÇİNDE 100 BİNİN ÜZERİNDE GENCİ 
DİJİTAL ENDÜSTRİYE KAZANDIRMAK

Akademi’de açılacak kurslara katılma hakkı 
kazanan gençler, alacakları eğitimlerin ardından 
bilişim sektöründe meslek sahibi olma şansını da 
yakalayabilecek.

ABB proje kapsamında Başkentli gençlere 
verilecek üst düzey teknoloji eğitimlerinin ardından 
2-3 yıl içinde 100 binin üzerinde gencin dijital en-
düstrilere kazandırılmasını hedefliyor.

 Akademi’de alınabilecek eğitimler ise şöyle:
 
• OYUN GELİŞTİRME EĞİTİMİ - PC/VR-MID CORE
• OYUN GELİŞTİRME EĞİTİMİ PC/VR- UPPER- CORE
• METAVERSE EĞİTİMİ
• OYUN GELİŞTİRME EĞİTİMİ MOBİL HYPER CASUAL
• FİLM GÖRSEL EFEKTLERİ YAPIMI VE MONTAJ EĞİTİMİ
• VR İÇERİK GELİŞTİRME EĞİTİMİ UNREAL ENGINE
• VR İÇERİK GELİŞTİRME EĞİTİMİ UNITY
• 3D KARAKTER MODELLEME EĞİTİMİ
• 3D KARAKTER ANİMASYONU EĞİTİMİ
• 3D KIYAFET MODELLEME VE KUMAŞ SİMÜLASYONU EĞİTİMİ
• 3D MEKANİK MODELLEME EĞİTİMİ
• MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME EĞİTİMİ
• ÜRÜN MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME EĞİTİMİ
• NESNE TABANLI PROGRAMLAMA JAVA 1 -2
• WEB TABANLI PROGRAMLAMA
• VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
• KRİPTOLOJİ
• BİLGİSAYAR İLE GÖRME VE GÖRÜNTÜ İŞLEME
• VİDEO KODLAMA IP-TV VE VOIP UYGULAMALARI
• NEURAL AĞLARI VE DERİN ÖĞRENME
• PYTHON PROGRAMLARI
• ROBOTİK KODLAMA
• İNTERNET PROGRAMCILIĞI (PHP&MYSQL) 1.DÖNEM
• İNTERNET PROGRAMCILIĞI (C# İLE ASP.NET) 1.DÖNEM
• BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -1 (CAD-1) (AUTOCAD) 1. DÖNEM
• COREL DRAW İLE GRAFİK TASARIM 1. DÖNEM
• WEB SAYFA TASARIMI (HTML-CCS-JS)1. DÖNEM
• CATIA İLE ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI VE MODELLEME 1. DÖNEM
• PYTHON TEMEL VE ORTA SEVİYE 1. DÖNEM
• BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D MODELLEME VE ANALİZ (CATIA) 1.DÖNEM
• REVİT EĞİTİMİ 1. DÖNEM

Yunus Emre AYANZeynep Esra ŞAHİN



20   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

BAŞKENT’İN TOPRAKLARI ABB GÜBRESİYLE
ŞİMDİ DAHA DA VERİMLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerin-
den BelPlas AŞ tarafından kırsal kalkınmaya 
destek olmak ve toprak verimliliğini artırmak 

amacıyla üretilen sıvı organik gübre, Başkentli çift-
çilerden yoğun ilgi görüyor.

Yerli üreticiler, yüzde 50’si hibe yüzde 50’si çiftçi 
katkı paylı olarak dağıtılan sıvı gübreyi arpadan 
buğdaya kadar tarım arazilerinde uygulamaya 
başladı.

EKİLİ ARAZİLERDE YÜKSEK VERİM ELDE 
EDİLİYOR

Kimyasal gübrelerin toprağa zarar vermesi 
nedeniyle harekete geçen BelPlas AŞ, kimyasal 
gübrelerin zararlarını ortadan kaldırmak ve artan 
maliyetler karşısında zorlanan çiftçilere ekonomik 
yönden katkıda bulunmak amacıyla doğa dostu 
sıvı gübre üretti.

BelPlas AŞ Laboratuvarlarında üretilen ve 

organik maddeler içeren, besin değeri yüksek 
sıvı gübreyi kullanan Başkentli çiftçilerin ektikleri 
arazilerde gözle görülür verim artışı yaşanmaya 
başladı.

BÜTÇE DOSTU TARIM İLE ÇİFTÇİLER DAHA DA 
MUTLU 

Artan gübre fiyatları karşısında uygun fiyatlı 
BelPlas sıvı gübre desteği sayesinde çiftçilere 
bütçe dostu tarım imkânı sağladıklarını belirten 
BelPlas AŞ Ar-Ge Müdürü Özgün Kırdar, “Dört çeşit 
sıvı gübremiz var. NPK’li sıvı gübre PRO 7 ve sıvı 
mikrobiyal gübremiz Profamik Land’i çiftçileri-
mize dağıttık ve uygulamalara başladık. Ürünü 
kullanan çiftçilerimizden oldukça olumlu geri 
dönüşler alıyoruz” dedi.

BelPlas AŞ sıvı gübre satışını internet üzerinden 
de sürdürürken, Kırsal Hizmetler Daire Başkan-
lığı talep eden çiftçilere sıvı gübre desteğinde 
bulunmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ tarafından üretilen sıvı organik 
gübre, Başkentli çiftçilerden yoğun talep görüyor. Arpadan buğdaya birçok arazide 

uygulanan ve yüzde 50’si hibe yüzde 50’si çiftçi katkı paylı sıvı organik gübreyi kullanmaya 
başlayan Başkentli çiftçiler arazilerinden yüksek verim alıyor.

Ali Emre AY • Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ • Emre ŞENOĞLU
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KIRSALDA DA EĞİTİM ATAĞI: 
HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE ‘HAYVAN BESLEME’ EĞİTİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi 
amacıyla “Besi Hayvanlarında Hayvan Besleme” konusunda eğitim atağı başlattı. İlk etapta Polatlı 

Ziraat Odası’nda 23 üreticiye teorik, Polatlı Tatlıkuyu Mahallesi’nde ise 15 hayvan üreticisine besi 
çiftliğinde uygulamalı eğitim verildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 
kırsal kalkınmayı destekleyecek ve hayvan-
cılık yapmayı teşvik edecek projelere öncelik 

vermeyi sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kent genelinde 
hayvancılığın geliştirilmesi, verimin artırılması ve 
yetiştiricilik konusunda hayvan üreticilerinin bilinç-
lendirilmesi amacıyla “Besi Hayvanlarında Hayvan 
Besleme” konusunda eğitim vermeye başladı.

HEDEF: HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİN 
BİLİNÇLENMESİ

Büyükşehir Belediyesi sağladığı eğitim desteği 
ile Ankara’nın hem kırsal hem de merkez mahalle-
lerindeki yetiştiricilere hayvan besleme yöntemle-
rini anlatarak bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Kullanılan yemin hangi yöntemlerle hazırlanma-
sı gerektiğinden nem içeriğinin nasıl olması gerek-
tiğine, dışkı muayenesinden yem karmalarının püf 
noktalarına, hayvanların tırnak bakımından ayak 

yaralanmalarına kadar birçok konuda bilgi veriliyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinatörlü-
ğünde ilk etapta Polatlı Ziraat Odası’nda 23 üreticiye 
teorik, Tatlıkuyu Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğin-
de ise 15 hayvan yetiştiricisine hayvan besleme 
konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Başkent’te hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaç ve ta-
leplerini dikkate almayı sürdüreceklerini ifade eden 
ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin 
Tüzün, şu açıklamalarda bulundu:

 “Yetiştiricilik ile ilgili bir eğitim düzenliyoruz. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere 
hem bitkisel hem de hayvancılık üretiminde her 
türlü desteği sağlamaya ve ellerinden tutmaya 
çalışıyoruz. Bu dönemdeki sıkıntıların atlatılması 
için biz Büyükşehir Belediyesi olarak yapabilece-
ğimiz ne varsa yapma gayretindeyiz. Çeşitli eğitim 
programları düzenliyoruz. Üreticilerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz.”

Ali İhsan CANSIZZeliha BAĞDAŞ
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ABB’DEN SPORA TEŞVİK: PARKLARDA 
ÜCRETSİZ SPOR ETKİNLİĞİ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıl “Sağlıklı 
Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla parklarda düzenlediği ücretsiz spor etkinliğine Başkentlilerden gelen yoğun 
talep üzerine yeniden başladı. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler 

eşliğinde 24 noktada haftada 3 gün ücretsiz spor faaliyeti gerçekleştirilecek.

dürülecek ve 7’den 70’e tüm vatandaşların katılabile-
ceği eş zamanlı spor faaliyet noktaları şöyle:

Emre ŞENOĞLUEcegül SARAL • Ali Emre AY

Başkentlileri sağlıklı yaşamaya ve spor yapmaya 
teşvik etmek amacıyla pek çok projeyi hayata ge-
çiren Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 

parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliğini bu yıl da 
gerçekleştiriyor.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Büyük-
şehir Belediyesine ait park ve rekreasyon alanların-
da 20 Haziran 2022 tarihinden itibarıyla ücretsiz spor 
etkinliği başladı.

24 NOKTADA HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ SPOR FAALİYETİ

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlı-
ğı, “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla 24 
noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 
08.00-11.00 saatleri arasında beden eğitimi öğret-
menleri ve uzman antrenörler eşliğinde düzenlenecek 
spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 

20 Haziran - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında sür-

Cemre Parkı - Yenimahalle Erol Kaya - Yenimahalle

Zeynepcik Parkı - Yenimahalle Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı -  Altındağ

Kelebek Su Parkı - Etimesgut Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Çevresi - 
Keçiören

Adnan Ötüken Parkı - Çankaya Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce Parkı - 
Etimesgut

Kurtuluş Parkı - Çankaya GOP Parkı - Sincan

Seğmenler Parkı - Çankaya Şehit Ertan Akgül Parkı/Üreyir - Mamak

Dikmen Vadisi - Çankaya Necmettin Erbakan Parkı - Kazan

Göksu Parkı - Etimesgut Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi - Çubuk

Saray Parkı - Pursaklar Yunus Emre Sevgi Parkı - Sincan

Altınpark - Altındağ Gökçek Parkı - Keçiören

Şafaktepe Parkı - Mamak Esertepe Parkı - Keçiören

Harikalar Parkı 3. kapı girişi - Sincan Vedat Dalokay Parkı - Yenimahalle


